
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 412189/.....

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta

Zápis o části státní bakalářské zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2015/2016

Student: Vojtěch Horník
Datum narození: 24.12.1993
Identifikační číslo studenta: 50461963

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Demografie
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Demografie s ekonomií
Identifikační číslo studia: 412189
Datum zápisu do studia: 29.08.2013

Název práce: Srovnání vývoje úmrtnosti ve státech střední Evropy a Pobaltí od
roku 1970 do současnosti

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
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Datum obhajoby : 13.06.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Na úvod student seznámil komisi s tématem a cíli své bakalářské

práce. Hlavním cílem bylo zhodnotit nejdůležitější vývojové trendy
úmrtnosti ve středoevropských státech a v Pobaltí v letech
1970–2009. Ve své prezentaci se dále věnoval použitým ukazatelům
a metodice. Poté přešel k představení výsledků svojí práce. Pro
zvolené regiony prezentoval vývoj celkové úrovně úmrtnosti,
příspěvky věkových skupin ke změně naděje dožití při narození a na
příkladu směrodatné odchylky konvergenční a divergenční tendence.
Na závěr shrnul nejdůležitější poznatky své bakalářské práce.
Vedoucí práce mimo jiné kladně hodnotila samostatnou a
systematickou práci autora či použití metod překračujících obsah
kurzů bakalářského studia demografie. Oponent ocenil zejména
kvalitní diskusi literatury, autorovu dobrou orientaci ve studované
problematice i použitých metodách demografické analýzy úmrtnosti.
Dílčí výtky v obou posudcích směřovaly k výběru datového zdroje a
některým drobným formulačním nepřesnostem. Autor aktivně
reagoval na podněty z posudků i z následné diskuse.
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