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Průběh obhajoby: Student nejprve představil téma a cíle své práce. Zabýval se vývojem

regionální diferenciace úmrtnosti na sebevraždy na úrovni okresů v
České republice v období 1994–2013. Stanovil si tři hypotézy, se
kterými komisi seznámil. Dále se ve své prezentaci věnoval
použitým metodám a ukazatelům. Poté již na vybraných grafech a
kartogramech prezentoval výsledky své bakalářské práce. Vedoucí
práce vyzdvihl shromáždění velkého množství relevantní literatury a
pro bakalářskou práci nadstandardní kvalitu textu teoretických
kapitol. Nicméně ve svém posudku uvedl řadu nedostatků – např.
širší cíl než vlastní zaměření práce, nestandardní členění analytické
části práce, používání nevhodných hodnotících výrazů,
problematickou interpretaci malých hodnot intenzity sebevražednosti
(zejména u žen) či věnování malé pozornosti vlastnímu vývoji
diferenciace sebevražednosti. Zmínil také některé nedostatky
formálního charakteru. Podobné připomínky k textu měla i
oponentka. Uvedla nesoulad mezi kvalitně zpracovanou teoretickou
částí a již méně kvalitní částí analytickou. Její zásadní výtky
směřovaly k nedůslednému citování, některým nepřesným
komentářům a pojmům a stylistickým chybám. Autor se vyjádřil k
námětům v posudcích a zodpověděl i dotazy z následné diskuse.
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