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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Na úvod studentka vymezila téma svojí diplomové práce, ve které se

zabývala vývojem obyvatelstva na území města Litoměřic v letech
1700–1799, a uvedla motivaci pro výběr uvedené oblasti a období.
Dále studentka komisi seznámila s vstupními hypotézami a
použitými metodami. V další části prezentace byly na řadě grafů a
tabulek ilustrovány výsledky analýzy sňatečnosti, porodnosti a
úmrtnosti. V závěru se studentka zaměřila na vývoj přirozené měny a
odhad počtu obyvatel a svoji prezentaci zakončila shrnutím
nejdůležitějších zjištění. Dle posudku vedoucí autorka použila
vhodné metody historické demografie, které správně aplikovala na
příslušné soubory dat. Ocenila také správnou interpretaci získaných
výsledků, které byly zasazeny do širšího kontextu, a zmínila
samostatnou a nápaditou práci autorky. Oponentka vyzdvihla práci s
poměrně rozsáhlým seznamem literatury, posuzování jednotlivých
demografických procesů v souvislostech či čtivý jazyk práce. I přes
drobné připomínky k formální stránce práce a ke dvě obsahovým
nejasnostem, zhodnotila oponentka práci jako nadprůměrnou.
Autorka aktivně reagovala na podněty z posudků i z následné
diskuse.
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