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Bc. Iveta Marková
Využití demografických ukazatelů pro zhodnocení situace zájmového
území
Cílem práce bylo navrhnout vhodný postup využití zvolených
demografických ukazatelů pro zhodnocené situace ve zvoleném
zájmového území a na základě navrženého postupu zhodnotit situaci
vybraných států v Evropě. Navržený postup je založen na využití
dostupných dat a zaměřen na využití metod prostorových analýz.
doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
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