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Hodnocení
Dílčí kritéria hodnocení

(0–10) bodů

1.

Náročnost tématu na teoretické, praktické a aplikační znalosti

8

2.

Přínos práce pro praxi

7

3.

Formulace cíle práce

7

4.

Členění práce a sled výkladu

8

5.

Výstižnost literárního přehledu a citace pramenů

8

6.

Míra vlastního přínosu autora při řešení

7

7.

Způsob aplikace zvolených metod

7

8.

Správnost a adekvátnost vyvozených závěrů

8

9.

Srozumitelnost textu, jazyková úroveň

7

10.

Formální úprava

8

Celkový počet bodů:

75

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy:
Předložená práce se zabývá v současnosti velmi diskutovaným demografickým problémem. Celkově
lze práci hodnotit jako kvalitní, obsahuje množství informací, které je však v některých případech až
na škodu. Rovněž v některých případech chybí odkazy na obrázky a na přílohy, čímž se snižuje
přehlednost a srozumitelnost textu (větší provázanost s přílohami by byla vhodná především u krajů,
jejichž chrakteristiky sňatečnosti a rozvodovosti jsou popsány pouze slovně bez jakýchkoliv odkazů
či grafických prostředků). V cíli práce je rovněž uvedeno, že budou stanoveny předpovědi pro rok
2008, avšak ty v práci chybí. Naopak literární přehled je velmi zdařilý.
V rámci odborné diskuse by se autorka mohla vyjádřit k následujícím dotazům:
1. V závěru píšete, že klesající sňatečnost a naopak rostoucí rozvodovost jsou ovlivněny pádem
komunistického režimu a přechodu k západoevropskému stylu života. Lze tyto jevy ve stejné míře
pozorovat i ve více nábožensky založených státech než ČR (např. Polsko či Slovensko), které také
prošly pádem komunistického režimu a přechodem k demokracii?
2. Na základě čeho jste volila v analýzách některých krajů trendovou přímku a v jiných případech
trendovou parabolu?
Závěrečné stanovisko: práci doporučuji k obhajobě.
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