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Průběh obhajoby: Student na úvod vymezil téma a cíle diplomové práce, ve které

analyzoval regionální diferenciaci úmrtnosti celkem a podle hlavních
skupin příčin úmrtí mezi státy střední Evropy a mezi
středoevropskými regiony na úrovni NUTS II. Data přebral z
databáze Eurostatu, k analýze použil mimo běžných ukazatelů
úmrtnosti, ukazatel disperze úmrtnosti, dvojrozměrnou dekompozici
naděje dožití při narození, modelování pomocí Poissonovy regrese a
shlukovou analýzu. V další části prezentace se student věnoval
výsledkům svojí diplomové práce. Nejprve představil vývoj celkové
úrovně úmrtnosti a vývoj úrovně úmrtnosti na nemoci oběhové
soustavy a na novotvary na úrovni států, poté přešel k regionální
diferenciaci úmrtnosti v období 2008–2010. Na závěr shrnul
poznatky své práce. Školitel kladně hodnotil vhodně použité
ukazatele, autorovu snahu syntetizovat poznatky a jeho odborný
potenciál. Ve svém posudku však zmínil řada nedostatků
obsahového i formálního charakteru. Uvedl např. některá nekorektní
vyjádření, popisnost práce bez snahy najít příčiny pozorované
diferenciace, stručnost závěrečné syntetické kapitoly, gramatické a
typografické chyby apod. Oponentka autorovi mimo jiné vytkla
nezdůvodněné cíle práce a výzkumné otázky, chybějící diskusi
kvality dat či možnosti použití jiných datových zdrojů a především, v
souladu se školitelem, neuvádění výsledků do souvislostí a značnou
stručnost kapitoly obsahující log-lineární model a shlukovou
analýzu. Rovněž ona poukázala na množství formálních nedostatků a
stylistických chyb. Ocenila však autorovu schopnost zpracovat
relativně velké objemy dat a schopnost aplikovat pokročilejší
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analytické postupy. Student se vyjádřil k vybraným připomínkám v
textu a pokusil se zodpovědět i na další náměty z diskuse. Komise se
shodla, že přes všechny uvedené výhrady práce splňuje nároky na
diplomovou práci a práci ohodnotila známkou dobře.

Výsledek obhajoby: dobře
Předseda komise: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

(přítomen)
............................

Členové komise: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
(přítomen)

............................

 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
(přítomen)

............................

 RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (přítomen) ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

26454215 - 420756 - Zsolt Domonkos

http://www.tcpdf.org

