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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Předložená bakalářská práce dle mého soudu naplňuje cíle definované v zadání.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Práce s odbornou literaturou je velmi dobrá, autorka pracuje s širokou základnou
zdrojů anglosaské, české a španělské provenience. Oceňuji především práci
s primárními zdroji.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Hypotézy i teoretický rámec textu jsou vhodně nastavené. Předložený text je
z hlediska obsahu koherentní, logicky strukturovaný a detailně zpracovaný.
Autorka prokazuje dobrou orientaci v reáliích Chile a Nikaragui, jednoznačným
pozitivem textu je fakt, že praktická část textu je z velké části založená na
vlastním terénním výzkumu v oblasti. Autorka současně prokazuje dobrou znalost
statistických metod.
Mám jen drobnou připomínku ohledně některých tvrzení, které by pro větší
přesvědčivost bylo vhodné podložit konkrétními argumenty. Autorka se ve svém
textu věnuje vývoji výdajů sledovaných států do zdravotnictví a do vzdělání.
Pro vytvoření komplexní náhledu na tuto problematiku by bylo vhodné uvést data
týkající se průměrného počtu pacientů na jednoho lékaře/žáků na jednoho učitele,
průměrná dojezdová vzdálenost do nejbližšího zdravotnického zařízení/školy atd.,
respektive porovnat, jak se tyto údaje vyvíjely během sledovaného období. Dále
je pak diverzifikovat s ohledem na rozdíly mezi městem a vesnicí, eventuálně pak
porovnat celostátní průměr s daty pro jednotlivé regiony.
Jako další podnět pro autorku, pokud by do budoucna chtěla v práci na tomto
tématu pokračovat, nechávám na další úvahu, zda je pro grafické znázornění

vztahů vzájemné závislosti např. mezi mírou kojenecké úmrtnosti a
výdajů na zdravotnictví v Nikaragui v letech 1995-2010 nejvhodnější
linerární funkce.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Z hlediska formální úrovně text splňuje standardy kladené na práce tohoto typu.
Snad jen u číslovaných zdrojů bývá zvykem se odvolávat při citování na konkrétní
čísla stran.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
V rámci obhajoby bych autorka ráda vyzvala, aby se vyjádřila, jak hodnotí trendy ve
vzdělanosti matek a kojenecké úmrtnosti v Chile a v Nikaragui v porovnání s vývojem
v celém regionu Latinské Ameriky? Jsou případy těchto dvou zemí nějakým
způsobem specifické nebo je spíše možné říci, že nevybočují z regionálních trendů?
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