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Průběh obhajoby: Student na úvod komisi seznámil s tématem a cíli práce, kterými

bylo popsat populační vývoj Pardubického kraje na úrovni okresů a
obcí s rozšíření působností mezi roky 2006 a 2015 a vytvoření
prognózy obyvatelstva v Pardubickém kraji do roku 2041. Ve své
prezentaci se dále věnoval představení trendů vybraných
demografických ukazatelů v Pardubickém kraji. Poté přešel k
výsledkům shlukové analýzy, která měla za cíl vytvořit typologii
Pardubického kraje podle obcí s rozšířenou působností na základě
vybraných demografických ukazatelů. V závěrečné části prezentace
student prezentoval výsledky prognózy, do které zahrnul i prognózu
vzdělanostní struktury a prognózu domácností. Vedoucí práce měla
připomínky k některým nepřesnostem a zavádějícím tvrzením.
Pozitivně však hodnotila snahu zasadit zjištění do širších kontextů.
Oponent měl k práci řadu výhrad, zmínil např. velké množství
překlepů, stylistických a gramatických chyb, neúplné zdůvodnění
některých diskutabilních postupů či občas nevhodné referenční
zdroje. Nicméně práci ohodnotil jako zajímavou a doporučil ji k
obhajobě. Autor se vyjádřil k jednotlivým připomínkám z posudků a
zodpověděl i dotazy z následné diskuse.
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