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Předseda komise zahájil obhajobu a jako vedoucí práce práci uvedl.
Diplomant následně představil téma práce a její výsledky. Vedoucí práce
ohodnotil práci jako kvalitní a nadstandardní, neboť obsahuje i úvahy o
možné nelinearitě vztahů a další pokročilejší přístupy. Dr. Sedláčková
shrnula hodnocení práce dr. Podané, která práci hodnotí jako dobře
strukturovanou a provedenou, kladně hodnotí propojení teoretické a
empirické části a celkové téma a jeho náročnost. Interpretace výsledků
někdy zůstává na úrovni deskripce. Připomínky se týkají interpretace
regresního koeficientu a vážení dat. Oponentka rovněž doporučila, po
úpravách, publikaci závěrů v odborném časopise. Podnět k diskusi se týká
volby proměnných do modelu a zvážení zařazení hustoty obyvatelstva.
Interpretace regresního koeficientu je podle diplomanta v pořádku, neboť
se jedná o logaritmovanou závislou proměnnou. Modely jsou převáženy
podle počtu obyvatel v regionu, což je stanoveno v úvodu. Rovněž to řeší
možnost zahrnutí počtu obyvatel a velikosti území do modelu.
Dr. Vinopal se v diskusi zeptal, zda je v práci nějak ověřen předpoklad, že
místa spotřeby alkoholu jako proxy proměnná konzumace alkoholu,
souvisí s kriminalitou. Diplomant upřesnil, že tento vztah je doložen v
přehledu literatury. Dr. Vinopal upřesnil, že jsou místa, kde tento vztah
systémově neplatí a že by bylo vhodné to reflektovat. Diplomant uvedl, že
samozřejmě zvolená proměnná má limity a jinou interpretaci než čistá míra
spotřeby alkoholu (roli může hrát i typ podniku a další jeho aktivity - tedy
samotný efekt podniku). Bohužel oba efekty nebylo v tomto modelu
možné odlišit. Konzumace alkoholu jako takové je ale na zvolené úrovni
nezjistitelná.
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