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Průběh obhajoby: Prezentace diplomové práce začala v 8:34 hod. po úvodním slovu

předsedkyně komise J. Kocourkové. Diplomantka ve svém
vystoupení nejprve seznámila přítomné s obsahem své práce. Dále
pokračovala přehledem počtu a struktury studentů-cizinců, čistou
délkou studia v různých stupních, formách a oborech
vysokoškolského studia, podle typu vysoké školy (veřejné a státní) a
podle občanství. Prezentaci ukončila v 8:44 hod. V 8:45 hod. začala
číst posudek školitelka – vyzdvihla samostatný přístup studentky,
originalitu zvoleného tématu a zpracování velkého objemu dat mj.
také s použitím pokročilých statistických metod a doporučila práci k
obhajobě. V 8:51 hod. začal číst svůj posudek oponent. Kriticky se
vyjádřil zejména k cílům a struktuře práce, chybějící diskusi
literatury a nedostatečnému konceptuálnímu zarámování práce.
Studentka ve své reakci na posudek oponenta snažila vysvětlit, proč
se omezila na dané termíny v přehledu, a proč zařadila teorii třetího
demografického přechodu jako jedinou část konceptuálního rámce.
Ve veřejné rozpravě od 9:00 hod. vystoupila J. Kocourková, která
vyzvedla originalitu tématu, ale uvedla, že se práce neopírá o žádnou
českou literaturu, která se tímto tématem zabývala. K. Hulíková
Tesárková komentovala výběr literatury s tím, že bylo možné v práci
využít také poznatky k tématu studium cizinců z jiných zemí.
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