Posudek školitele na bakalářskou práci Barbory Serbusové
,,Ana|ýza dostupnosti zdrojů dat o úmrtnosti v Číně..
Bakalářskou práci Barbory Serbusov
a

é ,,Ana|ýzadostupnosti zdrojů dat o úmrtnosti v Cíně.. tvoří 70 stran textu

4 strany příloh. Textová část práce má standardní strukturu

a

je rozdělena do ětyř zákIadníchkapitol, které jsou

doplněny úvodem, závěrem, Seznamy literatury, tabulek, grafti, map, obrázků a příloh a jiŽ uvedenými přílohami.
Studentka Barbora Serbusové si zvolila poměrně originální téma bakalářské práce, jehožjednímze specifik byl
velmi omezený přístup k informačnímzdrojům, a to nejenom z jazykových důvodů.Aktuálnost tématu vyplývá

především ze skutečnosti, Že čínskápopulace je největší na světě a zároveřl v mnoha ohledech, zejména svou
novodobou historií, také výjimečná.
PředloŽená práce se vyznačuje přehlednou a poměrně znaěně detailní strukturou. V úvodu jsou zřetelně
Vymezeny dílčícíle a struktura práce. V první části jsou popisovány zdroje demografických informací, ať již
domácí čínskénebo zahraniční,eventuáLně mezinárodní a nastíněna dostupnost dat. Ve druhé se pak autorka
věnuje způsobůmregistrace úmrtnosti v Číně,které nejen popisuje, ale snažíse je i hodnotitnazák|adě srovnání
v dalšíz kapitol předložené práce. V komparaci zdrojů pak pokračuje i v části čtvrté,kdy v rámci popisu vývoje

úrovně úmrtnosti, dosavadní i očekávané, uvádí hodnoty různého původu' Závěr práce je spíšerekapitulací
hlavních zjištěníneŽ jejich zobecněním.

Zpracováni zvoleného tématu lze na zák\adě předložené práce považovaÍza věcně vcelku zdařilé. Autorka
především s pomocí Internetu shromáždila znaóné množstvíinformací a určitým způsobem je utřídila. I kdyŽ
je možnémít k jejímu poněkud schematickému utříděníjistě řadu výhrad, práce sama o sobě představuje
bezpochyby dobré východisko pro dalšípráci na tématu, ať jiŽ Barbory Serbusové či kohokoli jiného.
Yýznamové utřídění by pak bezpochyby vyŽadovalo větší zkušenost a cit pro data než reálně má a můŽe mít
absolvent bakalářského programu demografie.

Poněkud stinnou stránkou práce je řada drobných chyb, překlepů a méně zdaři|ých formlrlací' kterou ětenář
v textu nalezne. Jen stručně uvádím zákIaďni problémy a vybrané ilustrace k nim:
(a) Překlepy: str. 6 - o vývoji populaci; str' 7 - teóka za větou a až zani citace publikace; Str. 12 ,,Data byly

(b)
(c)
(d)

pub1ikovány..

Hovorové výrazy: často požívanýobrat,,Co se týče.....
Formulační problémy: str. 12 - V ročence z roku 1998 jsou zaÍazeny některé nové tabulky, ale úmrtností
se netýká žádnáznich' Naopak zde chybí údaje o celkové úrovni úmrtnosti podle pohlaví a věku.(?!)

Chyby: str' 4J - hodnoty v obou grafechjsou skutečně v přepočtu na

1 000 obyvatel?!

Yýrazně lepšímohla být také grafická úprava předložené práce. Jistě by to přispělo i k většípřehlednosti textu.
Přes uvedené výhrady předloŽená práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a proto doporučuji
bakalářskou práci Barbory Serbusové ,,Ana|ýzadostupnosti zdrojů dat o úmrtnosti v Číně..přijmout k obhajobě.
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