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Připomínky a otázky k obhajobě:
Studentka se dokázala zorientovat v problematice demografie a prostorových analýz. Práce je
psána srozumitelně, ale autorka se nevyvarovala formálních chyb. Rešeršní část práce by
určitě obohatilo větší množství příkladových studií o využití prostorových analýz při řešení
demografických otázek. Mapové výstupy jsou v práci na solidní úrovni, ale práci by prospělo
jejich větší množství. Ve vlastním zpracování převažují standardní metody prostorových
analýz. K práci mám následující otázky?
1. Jak jste stanovila barevnou škálu pro diagramy věkové struktury vybraných států
Evropy?
2. Vysvětlete pojem hodnotové měřítko a uveďte, u které vaší mapy by ho bylo vhodné
použít?
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je doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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