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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

x    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
V bakalářské práci se autorka nejprve věnovala demografii z obecného pohledu, kde bylo mimo jiné uvedeno 

členění této vědní disciplíny a byly zde připomenuty používané demografické ukazatele. V další části pak 

autorka věnovala pozornost struktuře obyvatelstva ČR. Následně byla hlavní pozornost věnována vývoji 

vybraných demografických ukazatelů v jednotlivých krajích. Autorka s využitím statistických metod vybrané 

demografické ukazatele v krajích porovnala. V závěru bakalářské práce byla provedena predikce vývoje 

vybraných demografických ukazatelů v ČR. 

Cíl bakalářské práce byl splněn. 

Autorka pracovala samostatně. Práce je napsána precizně s velmi dobrou úpravou. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím tuto práci stupněm výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

Co, podle vašeho názoru, nejvíce ovlivňuje vývoj jednotlivých demografických faktorů? Jaká opatření byste 

navrhovala pro jejich změnu?(Opatření jsou myšlena pro pozitivní změnu faktoru.) 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 



 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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