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Průběh obhajoby: Na úvod studentka vymezila téma, strukturu a cíl diplomové práce,

kterým bylo propojit demografický vývoj s vývojem vzdělávací
soustavy, konkrétně na příkladu demografického vývoje Kraje
Vysočina a jeho vlivu na střední vzdělávání. Ve své prezentaci dále
představila základní demografickou charakteristiku Kraje Vysočina a
stručně uvedla použitou metodiku odvozené prognózy počtu žáků
středního vzdělávání v jednotlivých okresech analyzovaného kraje.
Poté se již, s pomocí řady grafů, věnovala výsledkům své diplomové
práce. Na závěr shrnula nejdůležitější zjištění. Vedoucí neměla k
práci připomínky zásadního charakteru, ocenila dobrou orientaci
autorky v problematice, použitou metodiku i aplikovatelnost
výsledků práce. Rovněž oponentka práci hodnotila pozitivně, ve
svém posudku uvedla přehledné a kvalitní zpracování práce, jasně
definované cíle i jejich splnění, jako největší přínos práce zmínila
zpracování prognózy do úrovně okresů. Její drobné výhrady
směřovaly k nepřesnému používání některých termínů. Studentka se
vyjádřila k poznámkám v posudcích a zodpověděla i dotazy z
následné krátké diskuse.
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