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Retrospektivní analýza plodnosti ve vybraných krajích
Studentka na úvod představila téma svojí práce, ve které se zabývala
diferenční analýzou plodnosti ve vybraných krajích ČR. Vybrala si
Ústecký kraj, Královéhradecký kraj a Prahu. Ve své práci vycházela
z dat Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Ve své prezentaci s pomocí
grafů popsala rozdíly v plodnosti podle rodinného stavu, dosaženého
vzdělání, náboženského vyznání a věku na příkladu Ústeckého kraje.
Zbývající kraje okomentovala bez grafické ilustrace. Vedoucí práce
ve svém posudku autorce vytkla nedostatečnou práci s literaturou,
převzaté grafické prvky, některé chyby v názvech tabulek a chybná
data u jednoho z výpočtů. Práci ohodnotila jako méně zdařilou.
Oponentka kladně hodnotila aktuálnost zvoleného tématu. Rovněž
ona ovšem upozornila na malý počet studií, ze kterých autorka
vycházela v teoretické kapitole, chyby v názvech grafických prvků,
či další obsahové, formální i stylistické nedostatky. Autorka na
vznesené připomínky reagovala s obtížemi. Z diskuze, které byla
přítomna i oponentka práce doc. Fialová, pak vyplynuly některé další
nejasnosti ve zpracování tématu práce. Komise se shodla, že i přes
uvedené nedostatky práce ještě splňuje požadavky kladené na
bakalářské práce.
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