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Průběh obhajoby: Na úvod studentka komisi představila téma a hlavní cíl práce, kterým

byla analýza populačního v politickém okrese Kutná Hora mezi lety
1880 a 1910 a porovnání tohoto vývoje s vývojem obyvatelstva v
Čechách. Ve své prezentaci se dále zaměřila na představení
použitých datových zdrojů a metod analýzy. Použila data ze Sčítání
1880, 1890, 1900 a 1910 a publikací Oesterreichische Statistik. Poté
se již věnovala prezentaci jednotlivých ukazatelů použitých pro popis
trendů vývoje obyvatelstva ve sledovaném okrese a období. Vedoucí
práce ocenila excerpci značného množství dat i samostatný přístup
autorky. V práci postrádala hlubší teoretické ukotvení a upozornila
na neopravené překlepy. Také oponentka kladně hodnotila vlastní
excerpci. Nicméně k práci měla řadu kritických připomínek.
Upozornila na malý rozsah práce, neukotvení problematiky v
dobových souvislostech, úzce zaměřenou použitou literaturou,
problematickou interpretaci dat a některé metodologické chyby.
Autorka se vyjádřila k poznámkám v posudcích, poté byly
diskutovány nejasnosti ve výpočtu některých ukazatelů a další
problematické aspekty předložené bakalářské práce. Komise se
shodla, že práci je nutné dopracovat.

Výsledek obhajoby: neprospěl/a
Předseda komise: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

(přítomen)
............................

13500450 - 412158 - Iveta Nováková



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 412158/.....

Členové komise: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (přítomen) ............................

 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
(přítomen)

............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

13500450 - 412158 - Iveta Nováková

http://www.tcpdf.org

