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Datum obhajoby: 20.09.2011
Průběh obhajoby: V úvodu prezentace představila doktorandka strukturu práce,  představila

metody (shluková analýza, analýza časových řad, metodu variačních
skupin),  použité ukazatele a datové zdroje. Pokračovala obecnou
charakteristikou demografické revoluce a  její  identifikací,  prezentovala
teoretické přístupy a východiska  při hodnocení druhého demografického
přechodu. Představila diskusi s literaturou, a to z hlediska zastánců i
odpůrců konceptu druhého demografického přechodu a konstatovala, že se
po důkladné analýze přiklonila spíše k odpůrcům konceptu samostatného
druhého demografického přechodu, považuje jej za pokračování
předchozího vývoje založeného v průběhu demografické revoluce. Dále
představila analytickou část své práce -  výsledky analýzy populačního
vývoje vyspělých zemí, na nichž postavila svá stanoviska. Soustředila se
zejména na vývoj plodnosti a úmrtnosti. V poslední části prezentace byla
představena typologie zemí na základě shlukové analýzy a diskutováno,
zda a do jaké míry dochází k homogenizaci demografické reprodukce.
V posudku školitele zazněl souhlas s výběrem analyzovaných zemí,
oceněna schopnost autorky rozvíjet teoretické úvahy o populačním vývoji
a jeho generalizaci, kritizováno bylo přílišné upřednostňování statistického
přístupu, konstatováno několik analytických nepřesností. 
V posudku oponentky Langhamrové byla oceněna jak analytická část, tak i
autorčino hodnocení modernizace, přehlednost tabulkových a grafických
výstupů. 
Posudek oponentky Fialové kladně hodnotil šíři teoretického záběru,
kritický přístup k teoriím populačního vývoje, statistickou analýzu z



hlediska podřízenosti cílům práce; připomínky zazněly k partiím
zaměřeným na analýzu migrace, upozorněno bylo na některé formální
nedostatky. V následné diskusi diplomantka konkrétní nepřesnosti
přiznala, členové komise se zamýšleli nejen nad hodnocením teoretických
konceptů, ale také nad některými závěry analýzy. K některým postupům se
vyjadřovali velmi kriticky, hlavně z důvodu jejich příliš formálního
hodnocení či výběru. 
Hlasování komise:  5 kladných hlasů;  jeden hlas proti, zdrželo se - 0,
neplatných  - 0. 
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