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1. opravný termín
Na úvod studentka komisi představila téma a hlavní cíl své
bakalářské práce, kterým byla analýza populačního vývoje v
politickém okrese Kutná Hora mezi lety 1880 a 1910 a porovnání
tohoto vývoje s vývojem obyvatelstva v Čechách. Ve své prezentaci
se dále zaměřila na představení použitých datových zdrojů a metod
analýzy. Použila data ze Sčítání 1880, 1890, 1900 a 1910 a publikací
Oesterreichische Statistik. Po představení charakteristiky okresu
Kutná Hora přešla k prezentaci jednotlivých ukazatelů použitých pro
popis trendů vývoje obyvatelstva ve sledovaném okrese a období.
Vedoucí práce ocenila zejména excerpci značného množství dat.
Upozornila však na nezkušenost autorky s koncipováním delšího
textu a na její nepozornost, na základě čehož v práci zůstaly některé
nepřesnosti. Také oponentka kladně hodnotila časovou investici
věnovanou vlastní excerpci. Rovněž ona uvedla některé nedostatky
předkládané práce, např. neobratnost ve stylistice či slabší dovednost
vidět analyzované jevy ve vzájemných souvislostech. Autorka se
vyjádřila k poznámkám v posudcích a zodpověděla i dotazy z
následné krátké diskuse.
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