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Průběh obhajoby: Studentka na úvod komisi seznámila s tématem a strukturou své

diplomové práce. Cílem práce bylo popsat vývoj skladby
obyvatelstva, rodin a domácností mezi lety 1869–1900 v sedmi
chodských obcí. Stanovila si tři výzkumné otázky. Datově vycházela
ze Sčítání 1869, 1880, 1890 a 1900. Ve druhé části své prezentace
studentka s pomocí grafů a tabulek postupně představila výsledky
analýzy skladby obyvatelstva, skladby rodin a skladby domácností.
Vedoucí ocenila zejména množství excerpovaných údajů. Její jediná
výhrada směřovala k nepřehlednosti způsobu výpočtu jednoho z
ukazatelů. Rovněž oponentka kladně hodnotila rozsah analyzovaných
souborů, aplikaci vhodných výzkumných metod a význam práce pro
rozšíření znalostí o vývoji obyvatelstva v českých zemích v 19.
století. Ve svém posudku však uvedla několik připomínek, které
směřovaly k problematickému rozboru osob uvedených jako osoby
nepřítomné, obtížnou srovnatelnost klasifikace povolání, použití
pouze absolutních hodnot a několika překlepům a nepřesnostem.
Autorka se vyjádřila ke všem námětům z posudků a zodpověděla i
dotazy z následné diskuse.
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