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Student: Barbora Čížková
Datum narození: 07.08.1992
Identifikační číslo studenta: 52676567

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Demografie
Studijní obor: Demografie se sociologií
Zaměření:
Identifikační číslo studia: 349692
Datum zápisu do studia: 30.08.2011

Název práce: Demografické změny v euroasijského prostoru v letech
 1950-2050 podle populačních odhadů 
a prognóz OSN

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Oponent(i): RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

Datum obhajoby : 12.06.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka v rámci své prezentace nejprve vytyčila svůj cíl práce a

výzkumné otázky, vymezila jednak členění studovaného regionu, tak
členění vymezeného období, které rozdělila do tří úseků. Samotná
analýza, která byla převážně deskriptivního charakteru, se týkala
základních ukazatelů obou hlavních složek demografické reprodukce
(plodnosti i úmrtnosti), věkové struktury i celkového vývoje počtu
obyvatel – součástí analytické části byla také aplikace shlukové
analýzy. Jednotlivé dílčí výsledky studentka stručně okomentovala a
shrnula získané poznatky. Vedoucí práce ve svém posudku ocenil
výběr tématu, který koresponduje s jedním z výzkumných témat
zpracovávaných na katedře, své výtky směřoval k chybějícímu
zarámování zjištěných faktů do celkových rámců specifického
vývoje regionu, chybějící verifikaci vstupních hypotéz a
formulačním nedostatkům. Oponent ocenil zpracování objemných
souborů dat a nastudování cizojazyčné literatury, nedostatky viděl v
chybějícím porovnání výsledků s původními vstupními otázkami.
Studentka souhlasila s posudky a snažila se reagovat na doplňující
otázky komise. 

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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