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Tolesh představila ve své ptezentaci zákIadni východiska a předpoklady,
které ji vedly k sestavení populačníprognózy Kazachstánu do roku 2030.
Stránky prezentace doprovázela podrobným slovním komentářem
vysvětlujícím přístup ke stanovení vstupních předpokladů. Představila
základni výsledky zkonstruované prognózy - poukázala na proměny počtu
a věkové struktury obyvatelstva dle výsledků všech variant odhadu
budoucího vývoje (nizké, střední, vysoké). Y závěru zdtltazni|a hlavní
výsledky práce, tj. že tempo populačního růstu Kazachstánu se bude
snižovat, obyvatelstvo bude demograficky stárnout a regioná|ni rozdi|y
nebudou výrazné'
Školitel v posudku upozornil na odlišnou kvalitu části dizertačnípráce zatimco teoretická část je zpracovánapoměrně dobře s minimem chyb, část
zabývajici se samotnými předpoklady a výsledky prognózy má mnoho
nedostatků formální i neformální povahy. V posudcích oponentů zazněIy
podobné výtky' oponenti zdŮran1|i také dalšínedostatky předkládané
práce: chybějící podrobnějšípopis vstupních předpokladů' chybějící
porovnání výsledků předkládané prognózy s již publikovanými
prognózami od mezinárodních institucí, problémy se správnými citacemi
použitých zdrojů, ne zce|a graficky zdařilou podobu práce, a to především
grafických objektu. Z posudků školitele a oponentů zazně|o, že práce
vyžaduje dalšídopracováni a je nutné opravit zmiňované chyby.
Autorka využi|a možnosti vyjádřit se ke kritizovaným pasážim, přivítala

poznámku o porovnání výsledků s jinými relevantními progtózami, a
konstatovala, Že dle jejího ad hoc zjištění se výsledky její prognózy ,,příliš
neliší...Snažila se vysvětlit přístupy, které ji vedly k sestavení předpokladů
jednotlivých komponent populačni prognózy, především úmrtnosti a
migrace. Stejně tak reagovala ta dalšípřipomínky ýkajici se chyb
formální i neformální povahy.
V obecné diskusi zazněIy ze strany členůkomise připomínky k správnému
pochopení vymezení jednotliých fázi demografické revoluce, k
rozlišování pojmů přesný a dokončený věk, zazněI dotaz na podrobnější
vysvětlení p ouŽité clusterové ana|ý zy'
Po diskusi se přítomní č1enovékomise shodli(nepřítomen a omluven dr.
Kučera)' ŽeFariza Tolesh nedokázala dostatečně obhájit překládanou práci
avÍátiIijí práci k přepracování a doplnění.
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