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Cílem práce bylo navrhnout vhodný postup využití zvolených 

demografických ukazatelů pro zhodnocení situace vybraných států  

Evropy. Navržený postup je založen na využití dostupných dat  

a zaměřen na využití metod prostorových analýz. 
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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 DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy, ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matematických, 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 přílohové 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

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? 



Práce    je   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

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