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České republice v období 1965-1985 a možnosti prezentace výsledků
analýzy široké veřejnosti.
Úvodní prezentací autorka seznámila komisi s hlavními cíli své práce
– ty zahrnují nejen demografickou analýzu (zde zaměřenou na
úmrtnost na nemoci oběhové soustavy v České republice a Francii od
60. do 80. let 20. století), ale i zhodnocení a navržení možností
prezentace výsledků demografické analýzy neodborné veřejnosti.
Představila použité metody analýzy, zdroje dat i hlavní výsledky.
Vedoucí práce ve svém posudku ocenila především mimořádnou
vlastní iniciativu autorky, její zájem o téma i volbu netradičního
zaměření práce. Upozornila však i na určité nedostatky přetrvávající
v práci, především formální povahy. Oponentka považuje řešenou
tématiku za aktuální a zajímavou, ocenila grafickou úpravu práce,
zasazení demografického tématu do širšího kontextu i komplexní
přístup k práci – především množství prostudované a využité
literatury. Upozornila však na nedostatky formální povahy –
stylistické nedokonalosti, chybějící popisky a nadpisy v elektronické
příloze. Autorka aktivně reagovala na oba posudky, vznesené dotazy
i doporučení od členů komise.
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