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Průběh obhajoby: Prezentaci zahájila doktorandka krátkým přehledem o cílech a motivaci 

práce, seznámila  plénum s šesti dílčími cíli práce a z nich vyplývající
strukturou práce popsala obsah práce. Dále se zaměřila na obsah
jednotlivých kapitol  - grafické metody vyjádření tří dimenzí popisu vývoje
úmrtnosti, teoretické přístupy k limitům délky lidského života, zabývala se
metodami používanými při konstrukci úmrtnostních tabulek, aby přešla k
metodám pro vyrovnávání úmrtnostních tabulek starších osob a jejich
zpracování pomocí programu, jenž sama vytvořila a využila v software
SAS. Ve výsledcích byly přiblíženy rozdíly ve výpočtech vyrovnání
úmrtnosti ve vyšším věku pomocí tří různých funkcí a představeny výstupy
úmrtnostních tabulek podle úrovně dosaženého vzdělání pro ČR vypočtené
z empirických dat z let 2009-10. Dále byl prezentován proces
rektangularizace křivek přežívání a rozklad úmrtnosti na senescenční a
backgroundovou složku, opět s využitím SAS software, ilustrovaný
výsledky pro několik evropských zemí. V závěru prezentace doktorandka
přiblížila principy využití modelů křehkosti (frailty models) v analýze
přežívání. Prezentace práce se uskutečnila v českém jazyce,  vlastní práce
byla předložena v angličtině. 
Ve vyjádření školitele zaznělo pochvalné hodnocení práce, vyzdviženy
nové, v Česku dosud nepoužívané  přístupy analýzy úmrtnosti. Také
posudky oponentů vyzněly kladně. V posudku doc. Dzúrové bylo oceněno



využití nových sofistikovaných statistických metod, dr. Fiala ve svém
posudku vyzdvihl kvalitu předkládané práce. 
 V následné rozpravě se rozproudila diskuse nad modely křehkosti, nad
interpretací výsledků rozkladu úmrtnosti, nad rozdíly ve vyrovnání
úmrtnosti podle různých metod, byl diskutován vztah úmrtnosti a 
demografického vývoje vyspělých zemí. Doktorandka velmi dobře
reagovala na  vznesené připomínky. Komise vysoce ocenila kvalitu
předložené práce a její části doporučila  k publikaci.   
Komise se shodla na hodnocení uchazečky „prospěla“ všemi hlasy.
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