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populačních prognóz. Konkrétní postupy pak prakticky aplikoval pro
potřeby vytvoření prognózy Jihočeského kraje. Komisi seznámil s
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Školitelka ocenila samostatnost autora, jeho nesporný zájem o
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následné krátké diskuse. Komise se shodla se školitelkou, že se jedná
o nadstandardní práci, zejména pokud jde o metodologickou stránku.
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