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POSUDEK ŠKOLITELE NA DIPLOMOVOU PRÁCI PETRY PAPŘOKOVÉ „PROGNÓZA VÝVOJE 

OBYVATELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE DO ROKU 2050“ 

Diplomová práce Petry Papřokové „Prognóza vývoje obyvatelstva Moravskoslezského kraje do roku 

2050“ má celkový rozsah 117 stran včetně příloh. Textová část práce je strukturována standardně a je 

rozdělena do sedmi základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji seznamy tabulek, obrázků, 

použité literatury a zdrojů dat a seznam příloh. 

Cílem předkládané práce je vytvořit prognózu vývoje obyvatelstva Moravskoslezského kraje s horizontem 

v roce 2050. Dílčí část práce tvoří analýza vývoje obyvatelstva, která je fundamentální částí celého 

procesu sestavení prognózy.  

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Za úvodní kapitolou, kde autorka představuje zvolené téma 

a seznamuje čtenáře s cíli práce, následuje kapitola popisující použitou literaturu. Třetí kapitola se 

věnuje metodám a postupům používaným při populačním prognózování a přináší popis použitých 

datových zdrojů. Čtvrtá kapitola obsahuje teoretická východiska populačního prognózování. Pátá a šestá 

kapitola již představují analytickou část a jádro celé práce. Po analýze populačního vývoje Moravskoslezského 

kraje je čtenář seznámen s odhady budoucího vývoje parametrů a základními výsledky populační 

prognózy. V závěru jsou potom nejdůležitější poznatky práce shrnuty. 

Téma předkládané práce Petry Papřokové je vysoce aktuální, měnící se parametry základních populačních 

procesů vyžadují existenci kvalitních prognostických výstupů, které umožňují přijímat efektivní 

opatření v těch oblastech společenského života, které jsou demografickými změnami dotčeny. Je třeba 

ocenit samostatnost autorky a hluboký zájem o zpracovanou problematiku a také její schopnost 

efektivně spolupracovat se školitelem při řešení dílčích úkolů. Text práce zcela dokládá pochopení 

zpracovávané problematiky, informace jsou řazeny logicky a práce se až na výjimky vyznačuje jasnými 

formulacemi myšlenek a srozumitelným vyjadřováním. Autorka velmi dobře pracuje s relevantní 

domácí i cizojazyčnou zahraniční literaturou zabývající se nejdůležitějšími aspekty procesu populačního 

prognózování. Pozitivně lze hodnotit také autorčinu schopnost korektně využívat specializované 

aplikace pro výpočet úmrtnostních tabulek (DeRaS) a výpočet populačních prognóz a projekcí (PoFoS). 

Při analýze populačního vývoje studovaného kraje byly vhodně zvoleny použité ukazatele a v textu jsou 

uvedeny podstatné informace, které jsou využitelné při odhadu budoucího vývoje procesů vstupujících 

do populační prognózy. Vhodné je také srovnání populačního vývoje kraje s celou Českou republikou. 

Autorka velmi přehledně zpracovala shrnutí hlavních poznatků vyplývajících z populační prognózy 

Moravskoslezského kraje. 

Z hlediska obsahu je práci potřeba vytknout především následující nedostatky, které jsou s výjimkou 

poslední připomínky spíše marginální povahy: 

1. V podkapitole 3.6 hovoří autorka o výběru nejlepšího úmrtnostního modelu a metodách tohoto 

výběru, ale chybí zde základní definice toho, co to nejlepší model je. 

2. V podkapitole 3.6 a tabulce 1 autorka hodnotí vybrané úmrtnostní modely z hlediska hodnot 

Akaikeho informačního kritéria, nevysvětluje však, proč pracovala právě s těmito modely. 

3. V teoretické části práce dochází k opakování některých informací (zejména v kapitole 4), týkající se 

např. využitelnosti populačních odhadů pro společenskou praxi. 
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4. Na obrázku 7, který znázorňuje srovnání věkové struktury ve dvou letech, není u staršího roku vidět 

profil celé věkové struktury. 

5. V práci se objevují z hlediska hodnocení populačního vývoje nadbytečné informace (např. hustota 

osídlení, hrubá míra porodnosti, hrubá míra úmrtnosti). 

6. Vysvětleno by mělo být konstatování, že za nižšími hodnotami naděje dožití při narození mužů 

v Moravskoslezském kraji ve srovnání s ostatními kraji Česka může stát geografická poloha kraje 

(str. 61). 

7. Méně často používané ukazatele by měly být popsány v metodické části práce (např. příspěvky 

věkových skupin ke zvýšení naděje dožití při narození). 

8. Autorka korektně předpokládá, že se bude úroveň úmrtnosti v Moravskoslezském kraji postupně 

přibližovat úrovni i struktuře úmrtnosti ve vyspělých zemích, mělo by však být lépe vysvětleno, na 

čem je tento předpoklad založen. 

9. V práci je za obrázkem s pořadovým číslem 18 zařazen obrázek s číslem 17, od tohoto obrázku pak 

neodpovídá číslování obrázků v nadpisech a odkazů na ně v textu, což výrazně zhoršuje orientaci 

čtenáře v textu a grafických prvcích.  

Práce neobsahuje mnoho nedostatků formálního charakteru, pouze místy se objevují stylisticky slabší 

nebo méně srozumitelné pasáže. Nadpisy některých tabulek a obrázků nejsou vhodně formátovány 

(např. obrázek 6, obrázek 15, tabulka 12, tabulka 14).  

S ohledem na výše uvedené mohu konstatovat, že posuzovaná práce bezezbytku splnila vytčené cíle. 

Způsob jejího zpracování odpovídá povaze řešeného problému i dosaženému stupni poznání demografických 

a geodemografických procesů vstupujících do konstrukce populační prognózy. Diplomová práce Petry 

Papřokové „Prognóza vývoje obyvatelstva Moravskoslezského kraje do roku 2050“ tak splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 5. 9. 2017 

 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

vedoucí práce 


