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Na úvod student seznámil komise s tématem a cíli své bakalářské
práce. Hlavním cílem bylo analyzovat diferenciaci intenzity
úmrtnosti na úrovni evropských států a na úrovni regionů NUTS 2.
Student dále představil hypotézy, ze kterých v práci vycházel, a také
použité datové zdroje a metody. Poté se již věnoval hlavním
výsledkům práce, které ilustroval kartogramy i dalšími grafickými
prvky. Vedoucí práce ani oponent neměly k práci připomínky
zásadnějšího charakteru. Vedoucí práce ocenil korektní aplikaci
použitých metod, kvalitní práci s literaturou a datovými zdroji,
nadstandardní vyjadřování autora a grafickou úpravu objektů.
Rovněž oponentka pozitivně hodnotila formulační schopnost autora,
vysokou kvalitu grafickou prvků či přehlednost práce. Oba se shodli,
že práci lze ohodnotit jako velmi zdařilou. Po přečtení posudků podal
autor další vysvětlení k některým jevům a aktivně reagoval i na
následné otázky od členů komise.
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