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Průběh obhajoby: Student v prezentaci představil téma své bakalářské práce s názvem
„Determinanty úmrtnosti v zemích s nejvyšší nadějí dožití při
narození se zaměřením na vliv kouření tabáku“. Cílem práce bylo
analyzovat faktory ovlivňující délku lidského života a prevalenci
kuřáctví v zemích s nejvyšší nadějí dožití při narození, tj. v Japonsku
a Švýcarsku. Základem analýzy byla aplikace úmrtnostních tabulek
pro období let 1995–2017. Vytvořeny přitom byly mimo jiné i
modelové scénáře vývoje naději dožití za podmínky eliminace nebo
neměnnosti úmrtnosti v důsledku kuřáctví. Autor následně shrnul
základní výsledky své práce, kde byla největší pozornost věnována
právě komparaci reálného a hypotetického vývoje naděje dožití při
narození. Vedoucí práce zhodnotila téma především jako přínosné
pro hodnocení úmrtnostních poměrů ve světě a pozitivně ocenila
především množství prostudované literatury. Oponent práce ocenil
aktuálnost tématu, schopnost autora jasně a srozumitelně formulovat
vlastní myšlenky a kritický přístup k datovým zdrojům. Zmínil však
některé nedostatky, zvláště poměrně široce pojaté úvodní kapitoly,
nicméně podotýká, že i ty jsou kvalitně zpracovány. Navíc by uvítal
podrobněji zpracovanou analytickou část práce. Student na posudky
aktivně reagoval.
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