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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Jihočeský kraj a možnosti jeho rozvoje z demografického pohledu 
Jméno autora: Žofková Eliška 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jitka Langhamrová 
Pracoviště vedoucího práce: Vysoká škola ekonomická v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem závěrečné práce bylo zhodnotit na základě analýzy vybraných ukazatelů možnosti rozvoje Jihočeského kraje, určit 
slabé a silné stránky kraje a navrhnout opatření. Zjistit aktuální pozici kraje a jeho okresů v rámci ČR. Zadání závěrečné 
práce bylo voleno tak, aby diplomantka byla schopna na základě základních demografických znalostí, získaných v kurzu 
Regionální demografie, popsat, jednoduše vyhodnotit pozici kraje, vyzdvihnout slabé a silné stránky se zaměřením na 
demografický vývoj kraje. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená práce splňuje zadání. Diplomantka se v rámci svých možností pokusila naplnit všechny cíle diplomové práce. 
Možná až zbytečně dlouhá část je věnována popisu demografických procesů (kapitola 1), což je dáno tím, že autorka měla 
za cíl také objasnit některé demografické ukazatele pro čtenáře diplomové práce, kteří se demografií nezabývají. Hezky je 
popsaná část, věnovaná Jihočeskému kraji. Následuje demografická analýza Jihočeského kraje. Poměrně kusá ve srovnání 
s ostatními je část, která se věnuje možnostem rozvoje Jihočeského kraje (pouze 6 stran). I přes tuto výtku si myslím, že cíl 
práce, tak jak byl určen, diplomantka splnila. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
K řešení diplomové práce přistupovala diplomantka odpovědně, byla aktivní, své řešení průběžně konzultovala a byla 
připravena. Dohodnuté termíny vcelku dodržovala. Pravidelně doplňovala práci o připomínky a opravovala nedostatky 
v souladu s požadavky vedoucí. Diplomantka prokázala, že je schopna samostatné tvůrčí práce, i když občas potřebovala 
usměrnit či navést daným směrem. Pracovala aktivně a konzultovala svojí práci.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Závěrečná práce splňuje požadavky na diplomovou práci. Diplomantka využila znalostí, získaných studiem odborné 
literatury, doplnila je znalostmi získanými ze základního kurzu z regionální demografie. Zpracovala podklady, které byly 
dostupné na stránkách Jihočeského kraje a využila získané informace a údaje pro svoji práci. Data získala ze stránek 
Českého statistického úřadu, při zpracování použila jednoduché statistické a demografické ukazatele, vše vhodně doplnila 
tabulkami a grafy. Po odborné stránce hodnotím práci jako dobrou. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je dobrá, práce je napsána srozumitelně a čtivě. Je doplněna řadou přehledných tabulek 
a grafů. Rozsah práce 103 stran včetně příloh odpovídá zvyklostem pro diplomovou práci.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 
Výběr zdrojů byl v rámci práce proveden vhodně, autorka vybrala potřebné zdroje a data, při řešení využila také studijní 
materiály. K  hodnocení by bylo možné použít i další doplňující zdroje, které by byly vhodné k zařazení, ale vzhledem 
k rozsahu práce považuji daný výběr autorkou za dostačující. Převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních výsledků, v práci 
nedošlo k porušení citační etiky, citace jsou úplné a v souladu s pravidly.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Hlavní dosažené výsledky práce odpovídají možnostem diplomantky, vzhledem k omezenému rozsahu výuky demografie je 
jasné, že autorka nebude používat pokročilejší demografické a statistické metody. Cíl práce byl splněn, použity byly 
vhodné, jednoduché metody a ukazatele. Autorce se podařilo popsat a vyhodnotit Jihočeský kraj a možnosti jeho rozvoje z 
demografického pohledu. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Autorka si pro zpracování svojí diplomové práce vybrala velmi aktuální téma „ Jihočeský kraj a možnosti jeho rozvoje 
z demografického pohledu“. Při zpracování práce pracovala samostatně, konzultovala danou problematiku. Při 
výběru vhodné literatury byla občas pasivnější, po vzájemné konzultaci byly vybrány vhodné zdroje, které umožní 
pomocí jednoduchých metod a postupů splnit cíl diplomové práce. První část práce je z mého pohledu občas ne 
vždy dokonalá, je to ale dáno zaměřením studentky. Snahou zde bylo, objasnit terminologii čtenářům. Naopak za 
velmi pěknou považuji část druhou, kdy autorka popisuje Jihočeský kraj a jeho historii. Jednotlivým okresům je zde 
věnováno minimum prostoru, ale je to dáno rozsahem práce a zaměřením. Třetí část zaměřená na demografickou 
analýzu popisuje kraj na základě jednoduchých demografických ukazatelů. I zde jsou občas drobné nedokonalosti 
z pohledu popisu dat, což je dáno především nezkušeností autorky (autorka nestuduje přímo demografii). Poslední 
část, ve které autorka popisuje možnosti rozvoje Jihočeského kraje, jeho silné a slabé stránky, pozici kraje a navrhuje 
opatření je nejkratší kapitolou. Vzhledem k tomu, že cílem práce bylo zjistit možnosti rozvoje z pohledu 
demografického vývoje, by tato kapitola mohla být podrobnější.  
Autorka si dané téma vybrala, protože se o danou problematiku zajímá, téma zpracovávala vcelku samostatně, 
vybrala vhodné metody a postupy, které odpovídají jejím možnostem. I přes drobné technické nedostatky je práce 
napsána hezky, srozumitelně. Autorka prokázala, že se v dané problematice dobře orientuje. Práce splňuje 
požadavky kladené na diplomovou práci.  
 
Vzhledem k předchozím hodnocením navrhuji, podle průběhu obhajoby hodnotit práci mezi známkou B-velmi 
dobře až C-dobře. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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