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Název práce: Registry v České republice a jejich možné využití pro demografii

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Markéta Kocová

Datum obhajoby : 08.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka svoji prezentaci začala vymezením tématu, struktury práce

a výzkumných otázek. Hlavními cíli práce bylo vytvoření
přehledného souhrnu registrů v České republice, popis jednotlivých
registrů a porovnání údajů sbíraných v SLDB s údaji uvedenými ve
vybraných registrech. Těmto bodům se studentka postupně věnovala
také ve své prezentaci. Školitel kladně hodnotil první část práce, ve
které autorka představila nejdůležitější registry týkající se populační
problematiky a snahu autorky nalézt informace v interních
materiálech a legislativních dokumentech. Jako největší slabinu
práce uvedl málo rozpracované zpracování zásadní kapitoly práce,
tedy potenciální možnosti nahrazení sčítání údaji z registrů. Autorce
vytkl také skromnou diskusi odborné zahraniční literatury.
Oponentka vyzdvihla unikátnost a aktuálnost zvoleného tématu.
Nicméně postrádala zejména podrobnější informace o jednotlivých
registrech či názory českých odborníků a představitelů dotčených
úřadů a institucí. Chybějící pohled ČSÚ byl řešen i v následné
diskusi. Komise se shodla v náročnosti zpracovávaného tématu a
ocenila práci známkou velmi dobře.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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