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komise. 
K. Nurpeisova v prezentaci své práce představila podrobně cíle a průběh
svého výzkumu. V 9:17 hod. byla předsedkyní komise upozorněna na
vyčerpání časového limitu prezentace, proto se soustředila na hlavní
výsledky a závěry a svou prezentaci ukončila 9:21 hod. 
Čtení posudků zahájil v 9:22 hod. školitel dr. Kučera. Přednesl hlavní
pasáže posudku, kde zhodnotil autorčinu práci, její výsledky a předloženou
práci doporučil k obhajobě. Celkově kladný posudek oponentky dr.
Kalibové obsahoval několik připomínek a odborných dotazů adresovaných
doktorandce a doporučení práce k obhajobě. Posudek oponentky dr. O.
Opara z Technické univerzity v Aucklandu na N. Zélandu přečetla z
důvodu její nepřítomnosti prof. Rychtaříková. Bylo vyzdviženo korektní
zpracování tématu, jasné a přímočaré vyjadřování autorky dizertace, stejně
jako hloubka výzkumu a plné nasazení doktorandky. Jisté výhrady měla
oponentka ke konceptuální části práce a k nedostatečnému provázání
prezentovaných teoretických východisek. Oponentka doporučila práci k
obhajobě s přáním mnoha úspěchů v další odborné práci autorky.
V 9:53 hod. byla zahájena odborná rozprava. K. Nurpeisova odpověděla na
připomínky a dotazy oponentů. Přítomná oponentka i členové komise s
jejími odpověďmi vyjádřili spokojenost. V diskusi prof. Pavlík požádal o
vysvětlení, proč nenašel v práci zobecnění některých strukturálních
charakteristik také s pomocí průměrů. Prof. Rychtaříková chtěla vědět,



proč plodnost v městském prostoru je všeobecně vyšší než na venkově.
Doc. Fialová vyzdvihla detailní genealogická data a navrhla jejich další
zpracování s pomocí speciálních metod historické demografie. Dr. Kučera
konstatoval, že jedinečnost vlastním šetřením shromážděných dat
umožňuje jejich využití v dalším výzkumu dané problematiky. Odpovědi
doktorandky na vznesené poznámky, otázky a doporučení všechny tazatele
uspokojily a potvrdily odpovídající míru její odborné erudice a zvládnutí
tématu dizertace.    
V 10:17 hod. prof. Rychtaříková diskusi ukončila. Po krátké neveřejné
diskusi se všech šest členů komise v tajném hlasování vyjádřilo k výsledku
  obhajoby kladně.
V 10:28 hod. prof. Rychtaříková oznámila doktorandce před komisí a
hosty výsledek hlasování a blahopřála jí k úspěšnému obhájení předložené
práce. Zasedání komise bylo ukončeno v 10:33 hod. 
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