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Hodnocení
Dílčí kritéria hodnocení

(0–10) bodů

1.

Přístup ke zpracování zadaného tématu

7

2.

Náročnost tématu na teoretické, praktické a aplikační znalosti

8

3.

Formulace cíle práce

8

4.

Členění práce a sled výkladu

7

5.

Výstižnost literárního přehledu a citace pramenů

7

6.

Míra vlastního přínosu autora při řešení

8

7.

Způsob aplikace zvolených metod

6

8.

Správnost a adekvátnost vyvozených závěrů

7

9.

Srozumitelnost textu, jazyková úroveň

7

10.

Formální úprava

8

Celkový počet bodů:

73

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy:
Při zpracovávání bakalářské práce prokázal řešitel poněkud odměřený přístup. Práce obsahuje
hodnocení vývojového trendu sňatečnosti a rozvodovosti v okresech JM kraje a vývoj těchto
ukazatelů v celém kraji. Významnou složkou práce je poměrně rozsáhlý literární přehled, který se
zabývá historickými souvislostmi demografie. LP nicméně pracuje jen s omezeným počtem zdrojů.
Práce má přehledně definovaný cíl, který je podrobně rozpracován. Formální požadavky na práci
byly splněny. Postup při určování trendu (parabolického) je aplikován poněkud mechanicky i u
okresů, kde je pravděpodobně přímočarý (např. Vyškov, Hodonín, Břeclav). Dále postrádám
přehledné vzájemné srovnání okresů mezi sebou. Práce obsahuje menší počet gramatických chyb.
Předloženou práci považuji za přijatelnou.
U obhajoby by se měl autor zaměřit na následující otázky:
1. Charakterizujte, jakým způsobem je možné identifikovat správnou rovnici trendu časové řady.
2. Z jakých důvodů je sňatečnost ve velkých městech obvykle vyšší než na venkově ?
3. Z jakých důvodů je rozvodovost na venkově obvykle nižší než ve velkých městech ?
Závěrečné stanovisko: práci doporučuji k obhajobě.
Datum: 8. června 2008
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