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Jazyk práce: čeština
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Vedoucí: RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Oponent(i): doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

Datum obhajoby : 15.09.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: V úvodu prezentace diplomantka představila téma práce a strukturu

výzkumu, který byl zaměřen na reprodukční zdraví a umělou
potratovost v Latinské Americe a Karibiku. Poté již prezentovala
výsledky s tím, že pro dané skupiny zemí, které byly získány na
základě shlukové analýzy, uvedla specifika pro vybraného
reprezentanta skupiny (Chile, Peru, Jamajka, Haiti). V rámci
výsledků byly prezentovány i výstupy korelační analýzy, která se
zabývala vztahem prevalence antikoncepce a úhrnné plodnosti a
prevalence antikoncepce a přísnosti zákona o umělém přerušení
těhotenství. V závěru byly shrnuty základní poznatky. Vedoucí práce
ocenila aktuálnost tématu a šíři zpracování, nicméně upozornila na
drobné formální nedostatky v grafech a tabulkách. Oponentka také
ocenila vybrané téma, jeho zpracování a doporučila uvedení popisek
grafů a tabulek v jazyce práce. Následně se rozvinula diskuse k
využitým datovým zdrojům a metodám, přičemž bylo upozorněno na
nedostatky v popisech ukazatelů a v tabulkách. Diplomantka na
dotazy reagovala přiměřeně.
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Předseda komise: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (přítomen)............................

Členové komise: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. (přítomen) ............................

54410680 - 362468 - Bc. Lucie Komrsková



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 362468/.....

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. (přítomen) ............................

RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (přítomen) ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

54410680 - 362468 - Bc. Lucie Komrsková

http://www.tcpdf.org

