
Posudek oponenta na magisterskou práci

Název práce: Podíl metod asistované reprodukce na ývoii porodnosti ve vyspětých zemích

Autorka: Lucie Basíková

Rozsah: 62 číslovaných stran texfu a 5 stran příloh

Aktuálnost tématu: Asistovaná reprodukce se v poslední době, v kontexfu jejího rapidně rostoucího
podílu na narozených dětech, stává také demografickým či spíše populačně politickým tématem,
které se začíná diskutovat v širších souvislostech populačního vývoje a demografické politiky.
Dokládá to mimo jiné také proglam posledního výročního kongresu ESHRE, který se uskutečnil
v červu 2006vPraze.

Hodnocení

Vymezení problému:
+ tematicky kompaktní, přehledné avyvážené;
- jistý nesoulad mezi názvem (vytčeným zaměřením) práce a obsahem kapitol 7 a 4 _ určitá

nerovnováha prostoru věnovaného ČR a ostatním vyspělým zemím

Strukfura práce:
+ logická a V rovnováze zpohledu prostoru věnovaného jednotlivým tematickým blokům;
- chybí alespoň stručný metodický oddíl

Zpracování tématu:
+ jasně v úvodu formulovaný cíl práce;
+ obsahově kompaktní s citem pto významové rozlišení a utřídění jednotlivých poznatků;
+ velmi dobré pokrytí všech hlavních otázek a nastínění širších souvislostí;
+ velmi zdaÍi|ý a přehledný závěr práce;
+bez zŤetele hodných chyb a nedostatků

Forma prezentace:
+ profesionální forma prezentace;
+ velmi dobré vyjadřování a přehledně uspořádaný text přispívají ke srozumitelnosti a přehlednosti

textu;
- použivání první osoby jednotného čísla v resumé a na některých dalších místech
a nerozlišování mezi Pojmy ,,ferti|ity,, a ,,nata|ity,, v překladu resumé do angličtiny;

+ vytříbené estetické cítění projevující se při grafickém vyjadřování, především citlivě volené škály
použitých barev;

+ bezchybně uváděné zďroje a bibliograÍické záznamy

Přínos práce:
+ první opravdu ucelený popis stavu a hodnocení populačního dopadu ART ve vyspělých zemích
v naší odborné literatuře

Celkové hodnocení:
Práce plně a po všech stránkách odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci.

Doporučení:
Navrhuji předloženou magisterskou práci Lucie Basíkové Podít metod asistoaané reprodukce na aýaoji
porodnosti ae ayspělých zemích přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou výborně.
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RNDr. Tomáš Kučera' Csc.


