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Ostatní připomínky k práci 
Diplomantka byla v letním semestru na studijním pobytu Erasmus, proto možnost konzultací byla omezena a 
samostatné psaní diplomové práce bylo nutné skloubit se studijními povinnostmi v zahraničí. Nicméně výsledná 
podoba DP má po všech stánkách výbornou úroveň. K dosažení stanovených cílů diplomantka využila vhodná 
data z databází OECD, WHO a ČSÚ a správně použila širokou škálu pokročilých vícerozměrných statistických 
metod. Názornost výsledků analýz zvyšuje četné použití grafů. Z dosažených výsledků analýz a jejich výstižné 
interpretace je zřejmá závažnost výskytu a úmrtnosti na KVO a diplomantce se podařilo identifikovat a částečně 
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Otázky a náměty k obhajobě 
Který výsledek analýz ve Vaší DP byl pro Vás osobně nejzajímavější? 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně 
 

V Pardubicích 1. 9. 2017 

Podpis  ..................................................................  
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