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Zápis z obhajoby doktorské dizertační práce Mgr. Jany Vobecké na téma : Spatial
Dynamics of the Population in the Czech Republic, 1989-2007,konané dne 30.8.2010 v
Praze

Jana Vobecká představila dne 30. srpna 2010 hlavní výsledky své práce, kterou zpracova|a
v rámci mezinárodního programu Cotutelle (s Université de Bourgogne) a za ďa|ši finanční
podpory CEFRES (Centre frangais de recherche en sciences sociales).

Její vystoupení trvalo 45 minut a bylo velmi dobře připraveno. Jana Vobecká představila
stěŽejní části své práce: pojednala o metodách a pramenech výzkumu a pak hovořila o
hlavních výsledcích svého výzkumu vnitřních migrací v České republice po roce 1989.
Nastínila zvláště rozdí|y struktury migrantů mířících do různých typů sídel; k ana|ýze vyuŽI|a
metodiku pouŽívanou v obdobných studiích ve Francii, kterou rozšířila a aplikovala na data
dostupná pro Českou republiku.

Po skončení presentace vyjádřili své stanovisko k práci oba vedoucí a také oponenti; Jana
Vobecká podrobně zodpověděla poloŽené otéaky. Pak následovala diskuse' jíŽ se účastnila jak
členové komise' tak další přítomní odbomíci. Mgr. Jana Vobecká odpovídala přesvědčivě a
výstiŽně jak na připomínky, tak na dotazy členů komise i dalších badatelů. Členové komise
vyzdvihli původnost a kvalitu práce odvedené Mgr. Janou Vobeckou a její rozsah' Rozhodli
udělit jí titul Ph.D. Univerzity Karlor,y a Université de Bourg ogne' Zároveň s tím se členové
komise po hlasování rozhodli udělit doktorské práci Mgr' Jany Vobecké hodnocení < Trěs
honorable avec félicitations du jury > (Suma cum laude). Dále také vydali svolení se
zaÍazenim doktorské práce do knihoven a databžaí podle pravidel obou univerzit.

Prof. Ing. ZdeněkPavlík. DrSc.

PRoF.RNDR.JrrxlRYcxnŘÍxovl,CSc.,Tel.:22195142o,rox.



zÁprs

o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské disertaění práce

v Programu demografie

Mgr. Jany Vobecké

které se konalo dne 30.8'2010 na Univerzitě Karlově vPraze Přírodovědecké fakultě

Komise má celkem ... 8 ... členů, z toho oprávněných hlasovat .., 7... členů
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Přítomno bylo celkem .f .. ' členů, z toho oprávněných hlasovat . .*. členů

+
Pro klasifikační stupeň PRoSPĚL /A hlasovalo . . ... . .... členů

u
NEPROSP il- te hlasovalo ... .:. .. '.. členů

a
hlasování se zdrŽelo .... clenu
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