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Průběh obhajoby: Student nejprve komisi seznámil s tématem a hlavním cíle své

bakalářské práce, kterým bylo analyzovat nemocnost a úmrtnost na
diabetes mellitus ve vybraných evropských zemích v období
1995–2014. Poté se zmínil o použitých datech a metodách analýzy.
Stanovil si tři základní hypotézy a výzkumné otázky. V další části
prezentace se věnoval představení vybraných výsledků své práce,
které dokumentoval řadou grafů. Na závěr shrnul nejdůležitější
zjištění a odpovědi na výzkumné otázky. Školitel hodnotil
předloženou práci celkově pozitivně a ocenil nasazení autora při
jejím zpracování. Upozornil však na několik nepřesností, které
vznikly pravděpodobně v důsledku nesoustředěnosti a chybějícího
času při dokončování textu. Poznámky měl i k některým formálním
nedostatkům. Oponent vyzdvihl zejména úvodní část, ve které jsou
vedle základních pojmů přehledně diskutovány různé příčiny výskytu
diabetu. Kladně hodnotil také systematický postup k naplnění
vytyčeného cíle. Také on uvedl několik kritických připomínek, které
směřovaly např. k nepřesnostem v citacích, stylistické neobratnosti v
některých pasážích či chybám formálního charakteru. Autor se
vyjádřil k nejzávažnějším připomínkám, které vedoucí i oponent
uvedli v posudcích, a zodpověděl i dotazy z následné diskuse.
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