
Posudek oponenta na bakalářskou práci Evy Skarlandtové:
Populační vyvoj Norska

PředloŽená práce patří svým tématem k typu regionálních monografií. Je však nejen popisem populačního
vývoje, jak název napovídá, ale autorka si jako cíl práce vytkla též doíoženi^průbc.hu druhého
demografi ckého přechodu.

Poměrně široce koncipovaný úvod práce v sobě zatnnujejednak vymezenísledovaného období, stanovenícílů práce a popis vlastní struktury práce, jednak část metodickou věnovanou zdrojům dat a stručným
charakteristikám pouŽitých ukazatelů včetně jejich definic. Není uvedeno, zd'a autórka pouŽila vlastní
výpočty a u kterych ukazate|i, či zdajsou použity převzaté ukazatele (u tabulek a grafu v textu je vždy
uveden jenzdroj dat z internetu).

Po uvozující kapitole se stručným, ale dobře uspořádaným popisem historického vývoje, přírodních
podmínek a hospodářských poměrů, následuje v kap. 3 jiŽ vlastní deskriptivní analýzapopuáeniho vývoje.
Vosmi subkapitolách je postupně popisován, resp. ana|yzován ryvoj jednoho z demog.rafických procesů' .
změny věkového sloŽení' potratovost' migrace, změny počtu obyvatel jako výsledek vývoje přirozené
měny a migrace. Záv& práce je pojat jako stručné shrnutí zjištěných trendů demografických procesů, které
r,yúst,uje v konstatování, že populační vývoj Norska odpovídá západoevropskému modelu s průběhem
demografického přechodu v 70. a 80. letech, čimŽ je Norsko začleňeno mezi stéúy, kde demografický
přechod proběhl nejdříve. Škoda že podobné shrnutí a začIenění do kontextu evropského vývoie není
provedemo i pro 90 létaazaěátek2I, století.

Ačkoliv má práce popisný charakter, čtenáře zaujme. Autorka používá řady analytických ukazatelů' které
jsou zpracovány přehledně v časoých řadách formou tabulek a jednoduchých, leč i,ystiŽných grafů,
nezatěžuje čtenáře přemírou dat v textu. Většinou se opírá o specifické nebo i hrubé míry a strukturální
ukazate|e, podrobněji je zpracována plodnost, hodnocená nejenom úhrnnými ukazate|t, ale též ie zkoumána
struktura narozených podle pořadí, legitimity a zastoupení vícečetných porodů.
K hodnocení j ednotlivých kapitol populačního vývoj e:V kapitole 3 .3 . Zánik manŽelství j e nesrovnalost v
hodnotách míryrozvodovosti manželství - poprvé v tab. 3.3.1 (str.18) je pro rok 2000 hodnota5,7 ,Áo,
podruhé v textu na str. 20 je uváděna hodnota *blížíci 

Se 1 l '', čemuž odpovídá i hodnota v grafu natéže
straně. Dále by mne zqímal způsob výpočtu podílů rczváďěných manŽelství podle doby trvání manŽelství
v tab. 3.3.3, str. 19.

Kap' 3.4' Porodnost: na str' 22 se v poslední větě uvádí zvýšeni podílu narozenýchmimo manželství o více
než 13 oÁ, jde však o 13 procentních bodů (podle údajů v tab' 3'4.1).Autorka nerozlišuje na více místech
mezi rozdíly relativních údajů r'ypočtených z rtzných základů, které se uvádějí v bodech, a podíly
lypočtenými jako poměr části z celku. Tato zdánlivě formální chyba může být velmi zavádějici; velmi
markantní je to v twzeni v závětu práce(str.39), že.,od poloviny 60. let došlo k nárůstu dětí '.(naro zených
mimo manŽelství) téměř o 45 Yo,,, přitom šlo o vzrůst ze 4 na 5oyo , tedy 12,5 krát.
PředloŽená bakalářská práce nemá velký rozsah, a\e na 40 stranách textu podané lrodnocení popu1ačního
vyvoje Norska je zpracováno v daném rozsahu kvalitně, podloženo solidními datovými údaji. Práce je
technicky na velmi dobré úrovni, tabulky jsou přehledné a grafy vystižné, gramatických chyb není mnoho
(interpunkce).

Po formální stránce autorce výýkám neuvedení prohlášení o samostaném v1pracování práce a
nestandardně zpracovaný seznam literatury. Zde mám výhrady jak k citacím publikací' tak k citacím
internetových zdrojů; u tištěných publikací chybějí počty stránek, citace neodpovídá normě. U publikace
Základy demografie chybí jeden z jejích autorů. U citací zdrojů dat nebo publikací z internetu je uvedena
pouze dostupná adresa, ale skutečný název chybí - není zŤejmé, zd,a jde o zdroj dat či publikaci atd..

V předloŽené práci autorka prokázala dobrou orientaci v záklaďní demografické literatuře, přeh1ed
V pramenech dat i cizího původu. zv|ádnutí základů demografické ana|ýzy, schopnost analyti;kého i
syntetického uvažováni. Z práceje patrný hlubší zájem o dané téma.

Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji obhalobě.

V Praze, 15.6.2006 RNDr. Dagnlar Bartoňoýa, Ph,D'


