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Průběh obhajoby: Studentka nejprve představila téma své práce, zabývala se vývojem

úmrtnosti na tři vybrané nemoci dýchací soustavy v České republice
v letech 1994–2014. Komisi seznámila s výzkumnými otázkami a
stručně také s použitými metodami analýzy. V další části prezentace
se již s pomocí grafů věnovala představení hlavních trendů vývoje
vybraných ukazatelů úmrtnosti a výsledků dvojrozměrné
dekompozice a dekompozice časové řady měsíčních počtů
zemřelých. Na závěr shrnula nejdůležitější zjištění své bakalářské
práce. Vedoucí práce kladně hodnotila méně tradiční přístup k
analýze a zájem autorky o řešené téma. Ve svém posudku uvedla
několik nedostatků, např. zkratovitý způsob vyjadřování, ne vždy
korektní používání pojmů či některé chybné formulace vět. Také
oponent ocenil zejména použití analýzy sezónních trendů intenzity
úmrtnosti. K práci měl více výhrad, mimo jiné zmínil nepřesnosti v
textu týkajícího se konstrukce úmrtnostních tabulek a metody
dvojrozměrné dekompozice, nepřesnosti v některých pojmech,
neobratné vyjadřování či některé nedostatky formálního charakteru.
Přes uvedené výtky však práci doporučil přijmout k obhajobě.
Autorka se vyjádřila k námětům v posudku oponenta a zodpověděla i
dotazy z následné krátké diskuse.
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