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Datum obhajoby : 04.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka na úvod představila téma a hlavní cíl své bakalářské práce,

kterým bylo vysvětlit souvislost mezi vybranými rizikovými faktory
životního stylu a s nimi spojenými fyziologickými změnami. K
naplnění cílů použila standardizovanou míru nemocnosti podle
pohlaví a míru onemocnění v podobě relativního a atributivního
rizika. Dále se studentka věnovala prezentaci výsledků své
bakalářské práce. Na závěr shrnula, že intenzita jednotlivých
onemocnění v průběhu času ve většině zemí klesá a že nejvyšší
riziko výskytu dané nemoci mají lidé, kteří denně konzumují
alkoholické nápoje a také lidé, kteří denně kouří. Školitel kladně
hodnotil prostudování značného množství literatury a ocenil
teoretickou část práce. Jeho připomínky směřovaly zejména k
absenci snahy o podrobnější analýzu vztahů a souvislostí zjištěných
výsledků. Oponentka ve svém posudku autorce mimo jiné vytkla
chybějící výzkumné předpoklady a diskusi s literaturou, zmínila také
horší slohovou úpravu textu. Přes uvedené výhrady však práci
doporučila přijmout k obhajobě. Studentka se následně vyjádřila k
poznámkách v posudcích a zodpověděla i otázky z diskuse komise.
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