oponentský posudek na disertačnípráci lng' Jaroslava Krause
Úzeurtí DIFERENctAcE DEMoGRAFlcKÉno levu: STUD|E PoRoDNosTl
(ško|ite| Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.)

Disertačnípráce má 94 stran textu dě|eného do 6 kapito|, 10 tabu|kových a 24 vázaných
mapových příloh. Disertačnípráci jsem hodnotiI především z poh|edu své odbornosti
geo nform ati ka-ka rto g rafa.
i

1. K

aktuálnosti prob|ematiky obsahu disertačnípráce

Prob|ematika disertačnípráce ing. Krause je v současnédobě ve|mi aktuální,

i kdyŽ

nutno

podotknout, Že spíšev akademické obci neŽ|i přímo v reá|né po|itické praxi, kam by svými

se imp|ementací geoinformatických metod stává
srovnate|nou se současným trendem vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni. Nutno

inýs|edky mě|a směřovat. Před|ožená práce

podotknout, Že na disertant si počínalve|mi obratně a nedostatek domácích studií zahrnujících i

Gl

metody na řešenétéma jej nijak neznevýhodni|. Předk|ádaná práce sp|ňuje poŽadavek

aktuá|nosti prob|ematiky obsahu práce a zajisté se zařadí k přínosným pracím svého oboru.

Z poh|edu své odbornosti povaŽuji za dŮ|eŽité upozornit, Že v souvis|osti se současnými trendy
zavádění geoinformačních techno|ogií do vědních oborů pracujících s digitá|ními prostorovými

v

předloŽené práci metodo|ogicko-teoretický zák|ad pro řadu ap|ikací
moderních počítačovýchmetod. Tento význam nijak nesniŽuje inovativní přístup autora k řešení
zadaného úkolu.
produkty spatřuji

2. Splnění vytýčených cílů

Disertant zvo|i| netradičnÍ strukturu disertačnípráce

-

nezařadi| kapito|y Cí| práce a Metody a

že cí|, metody a postup autor v práci neuvádí. K jejich
exaktnímu vymezení však musí čtenář dospět po prostudování první kapito|y. Pak |ze
postup zpracování. To však neznamená

,

konstatovat, Že cí|em práce je potvrzení hypotézy, Že územnírozdí|y v Úrovni p|odnosti existují
a Že nejsou náhodné. Řešenídisertanta vycházíjednak z Tobb|erova zákonu geografie fievy se

vzájemně ov|ivňují, ovšem jevy k sobě b|iŽšíse ov|ivňují více), jednak z geostatistického
přístupu studia prostorových vazeb. Cí|e práce jsou okomentovány v obecném kontextu
vědecké práce a rozpracovány na něko|ik dí|číchcí|ů- hodnocení demografického vývoje mezi
lety 1991 a2001, vytvoření prostorového modelu p|odnosti, ana|ýza diferenčníp|odnosti podle
ve|ikostních skupin obcí místa trva|ého byd|iště' Autor něko|ikrát v Úvodu uvádí, Že inovátorské

a

řešení vycházqící z geostatistického přístupu, je nutné popsat právě geostatistickou metodiku,
termino|ogii
postupy' Nutno podotknout, Že cí| práce je poměrně široký. Na zák|adě

i

prostudování výs|edků hodnocené práce konstatuji, že jak dí|čící|e práce, tak icí| h|avní
byly
spIněny.

3. K použitým vědeckým metodám

Autor přistupuje ke zpracování tématu velice široce' Vzh|edem ke značně specifickému cí|i
práce použi| disertant relativně ma|é mnoŽství, ovšem různých metod. Nutno potřeba upozornit,

Že

v

před|oŽené práci by|y pouŽity aktuá|ní metody, které jsou v současnédobě mezi
geostatistiku běŽně ap|ikovány. Práce je za|ožena na metodách geostatistického mode|ování.

Tyto metody jsou dobře vysvětleny a názorně graficky dop|něny. TěŽiště tezí je po|oŽeno do
čtvrtékapito|y, ve které jsou shrnuty výs|edky územnídiferenciace p|odnosti česképopu|ace'

Autor správně vybírá jednot|ivé přístupy a dosaŽené výs|edky graficky

a

kartograficky

dokumentuje.

Závěry, které jsou

v

práci formulovány, jsou výs|edkem syntézy ve|kého mnoŽství obecně
demografických, geografických a geoinformatických poznatkŮ, včetně zkušeností z praktické
práce.

4. K dosaŽeným výs|edkům

Disertačnípráce ing. Krause se opírá o v|astnízkušenosti s G|T. Při hodnocení disertačnípráce
jsem se z poh|edu své specia|izace zaměři|jednak na obecné otázky vědecké práce, jednak na
prob|ematiku geoinformatiky. V obou ob|astech představujít4ýsledky práce vysokou kvaIitu.

obecně |ze proh|ásit, že po obsahové stránce dospěl autor v řešení zadaných Úko|Ů ke
kva|itním finá|ním výs|edkům. oceňuji skutečnost, Že autor je schopen vyjádřit v závěru
výs|edky své práce stručně a srozumitelně'

Přínos disertačnípráce spatřuji především v:

r
r
r

imp|ementaci geostatistiku do demografického výzkumu
náročném zpracováníve|kého mnoŽství dat

správné a srozumite|ní interpretaci výs|edků, jeŽ přesahuje vyuŽitív akademické
geovědní komunitě a zajisté bude dů|eŽitým argumentem pro řadu po|itických
rozhodování na ce|ostátní úrovni.

3

Autor shrnu| ve|ké mnoŽství informacÍ a provedl řadu srovnání. Prokáza| při tom nejenom
dobrou znaIost ústřední, demografické prob|ematiky, a|e i praktickou znaIost příbuzných

(
t

prob en. atik. zejména geoinformatických'

{ : seiantovi mám nás|edujícídotazy.

.

Do jaké míry jsou volby metod kartografické interpretace výs|edků (např. mapové
pří|ohy 2 aŽ 4) v|astním tvůrčímpočinem či jsou běŽně v demografii pouŽívány? Jako
kartograf bych voli| metody jiné.

5. Závér

Disertačnípráci ing. Krause hodnotím jako kvalitní podk|ad pro zahájení přís|ušnéhořízení.
Disertant v ní dokázal schopnost samostatně a kvalitně vědecky pracovat, kriticky přejímat

výsledky dřívějšíchstudií, orientovat se v nejnovějších vědeckých poznatcích z domácí i
zahraničníodborné |iteratury i úředníchdokumentů a správně formu|ovat závěry svých
pracovních postupů. Přínosem je především kapito|a 4 obsahující nové poznatky. Práce je
navíc dobře formálně a typograficky zpracována (s minimem formá|ních či sty|istických
nepřesností),

což ovšem povaŽuji v případě disertačnípráce za povinnost' niko|i

za

nadstandard.

PředloŽená práce prokazuje zna|osti autora v řešené prob|ematice. Seznam pouŽité literatury a
informačníchzdrojů čítající
48 po|oŽek svědčío d|ouhodobém zájmu autora o prob|ematiky

disertačnípráce. Kva|ita jeho disertačnípráce svědčío nabytých zkušenostech a dobrých
předpokladech jeho da|šího odborného růstu.

Na zák|adě výše uvedených skutečnostídoporučujipráci ing. Jaros|ava Krause k obhajobě'

ir
ii

"*'.--

V Olomouci dne 29. 8. 2006

n 't' 't'
doc' RNDr. Vít VoŽení|ek, CSc.
katedra geoinformatiky
přírodovědecká faku|ta
Univezita Pa|ackého v o|omouci

