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Na úvod studentka vymezila téma a cíle své diplomové práce,
kterými bylo analyzovat a popsat struktury obyvatelstva, rodin a
domácností v letech 1910 a 1921 ve městě Rakovníku. Pro naplnění
cíle práce excerpovala data za sčítání lidu 1910 a 1921. Komisi
nejprve představila struktury obyvatelstva podle věku a pohlaví,
rodinného stavu, národnosti, náboženského vyznání a ekonomické
aktivity. Dále se věnovala výsledkům analýzy rodin a domácností.
Na závěr shrnula nejdůležitější zjištění své diplomové práce.
Vedoucí práce ocenila samostatný a iniciativní přístup autorky,
zasazení výsledků do širšího kontextu a správnou aplikaci
demografických metod i metod historické demografie. Oponentka
pozitivně hodnotila autorčinu dobrou orientaci ve zvolené
problematice, jazykovou stránku práce, hledání souvislostí
jednotlivých jevů i snahu ověřit fakta z jiných zdrojů. Připomínku
měla ke zvolené metodě výběru vzorku analyzovaných domů, která
byla diskutována i v následné diskusi komise. Autorka se se k
uvedené výtce vyjádřila a zodpověděla i další otázky členů komise.
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