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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Oponent(i): RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.

Datum obhajoby : 13.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Na úvod studentka komisi seznámila s tématem, strukturou a

hlavním cílem svojí diplomové práce. Zabývala se analýzou
úmrtnostních poměrů na konci 19. století a na počátku 20. století
populace Předlitavska a jeho jednotlivých zemí. V první části
prezentace studentka představila územní a časové vymezení, datové
zdroje a použité metody analýzy. Poté přešla k determinantům
úrovně úmrtnosti v Předlitavsku ve studovaném období. Dále pak na
vybraných kartogramech a grafech prezentovala výsledky analytické
části svojí práce. Vedoucí práce ocenila pořízení množství dat z
historických pramenů a zejména použité metody demografické
analýzy, včetně popisu těchto metod a interpretace výsledků.
Pozitivně hodnotila také grafickou úpravu práce či výstižnost textu.
Oponentka uvedla jako nadstandardní analýzu na úrovni jednotlivých
zemí Předlitavska a hlubší metodické zaměření, které se projevilo v
přípravě analyzovaných dat a kontrole jejich kvality, i ve využití
pokročilejších metod demografické analýzy. V souladu s vedoucí
práce zhodnotila, že práce přispěla k rozšíření znalostí o
demografickým vývoji na území někdejší Předlitavska. K práci
neměla připomínky zásadního charakteru, nicméně uvedla některé
drobné nepřesnosti. Autorka se vyjádřila ke všem námětům
oponentky i k námětům z následné diskuse.
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