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Průběh obhajoby: Na úvod studentka komisi seznámila s tématem a strukturou své

diplomové práce. Hlavním cílem bylo pomocí analytických metod
provést zhodnocení vývoje úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením
ve vybraných zemích Evropské unie v období 1999–2014. Ve své
práci si stanovila šest výzkumných otázek. Data čerpala z WHO
European Detailed Mortality Database a Human Mortality Database,
mimo základních demografických ukazatelů použila metodu
dvojrozměrné dekompozice a metodu shlukové analýzy. V další části
prezentace se studentka věnovala hlavním výsledkům své diplomové
práce, které doplnila několika grafy. Na závěr zhodnotila jednotlivé
výzkumné otázky. Vedoucí práce ocenila samostatný přístup autorky
a její mimořádný zájem o řešenou problematiku. Kladně hodnotila
také metody relevantní stanoveným cílům. Nicméně ve svém
posudku uvedla několik výhrad k předkládané práci. Jmenovala např.
nedopracovanost některých komentářů a dojem uspěchanosti z druhé
části textu, vyskytující se nepřesnosti a nejasnosti či velké množství
formálních chyb. Také oponentka zhodnotila, že s ohledem na
stanovený cíl byly aplikovány odpovídající metody. Její výhrady
směřovaly mimo jiné k některým formulačním a jiným nepřesnostem
a nejednotné formě citací. Autorka se vyjádřila k nejzávažnějším
připomínkám, které vedoucí i oponentka uvedly v posudcích. V
následné diskusi byla dále diskutována použitá metoda dekompozice.
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