
1 / 2 
 

Posudek školitele na bakalářskou práci Julie Stýblové „Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti na 

světě: jejich specifika a trendy vývoje“  

Bakalářská práce Julie Stýblové „Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě: jejich specifika a trendy 

vývoje“ má celkový rozsah 68 stran. Textová část práce je strukturována standardně a je rozdělena do 

sedmi základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji seznamy tabulek, obrázků a použité literatury. 

Hlavním cílem předkládané práce je podrobně analyzovat celkovou intenzitu úmrtnosti a také její strukturu 

dle věku a vybraných příčin ve státech, kde je úroveň úmrtnosti nejnižší. Tato analýza by měla přispět 

k posouzení, zda se země svým vývojem podobají a zda dochází ke konvergenci jejich intenzit úmrtnosti.  

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Za úvodní kapitolou, kde autorka představuje téma a stanovuje cíle 

práce, následuje kapitola zabývající se vývojem úmrtnosti ve vyspělých zemích a teoriemi, které tento 

vývoj vysvětlují. Ve třetí kapitole jsou popsány použité datové zdroje a použité ukazatele. Vlastní analytickou 

část práce pak tvoří čtvrtá, pátá a šestá kapitola. Autorka se nejprve zaměřuje na celkovou intenzitu 

úmrtnosti, následně pak úmrtnost analyzuje dle věku a nejčastějších příčin smrti. V závěru jsou potom 

hlavní poznatky shrnuty. 

Autorka si pro svou práci zvolila aktuální téma. Střední délka života v posledních dekádách stabilně roste 

a detailnější pochopení příčin tohoto vývoje může být přínosné pro odhadnutí budoucích trendů i pro 

určení toho, v čem naopak méně vyspělé země zaostávají a kde tak mají prostor pro zlepšení. 

Julie Stýblová zpracovala zvolené téma samostatně s použitím odborné literatury a dostupných datových 

zdrojů, při zpracování tématu prokázala iniciativu a samostatnost. Oproti očekávání bohužel musím 

konstatovat, že předložená práce ve výsledku nese příliš viditelné známky patrně nedostatku disponibilního 

času, který autorce neumožnil odpovídající naplnění v úvodu uvedených hlavních cílů práce. Je to asi 

nejpravděpodobnější vysvětlení pro existenci velkého počtu nedostatků obsahové i formální povahy, 

které významně snižují úroveň hodnocené práce. Z těch nejdůležitějších uvádím: 

1. Na straně 11 autorka uvádí, že „ženy žijí v průměru déle než muži. Nebylo tomu tak vždy. Tento 

fenomén je zřejmý až od roku 1990…“, není uvedeno, pro jaké země by to mělo platit, ale 

u vyspělých zemí to zcela jistě neodpovídá realitě. 

2. Rovněž na str. 11 je dále uvedeno, že země byly vybrány podle nejnižších hodnot naděje dožití, 

ačkoli jde naopak o státy s nevyšší střední délkou života. 

3. Autorka v texu opakovaně uvádí (např. str. 12 a 19), že studované období let 1990–2013 bylo 

vybráno tak, aby pokrývalo přechod z 9. na 10. revizi MKN (str. 12). Nikde ale tento důvod 

nevysvětluje a převodem příčin úmrtí mezi revizemi klasifikace se nezabývá. 

4. Kapitola 3.1 Metodologie obsahuje několik formulačních nepřesností – např. na str. 17 je 

pravděpodobnost úmrtí definována jako „pravděpodobnost toho, že se jedinec ve věku x let 

dožije věku x+1 let“ nebo na str. 18 je uvedeno, že dvourozměrná dekompozice „rozkládá nejen 

příspěvky věkových skupin, ale i skupiny příčin úmrtí“, ačkoli tato metoda nerozkládá příspěvky, 

ale rozdíl nadějí dožití při narození. 

5. Obdobně nepřesné je používání naděje dožití ve věku 65+ let, protože naděje dožití se uvádí 

v přesném věku. 

6. Analytické kapitoly práce jsou strukturovány poměrně nepřehledně, text často přeskakuje mezi 

jednotlivými zeměmi, příčinami úmrtí či věkovými skupinami, což snižuje srozumitelnost textu. 

Vhodný by byl postup od obecných trendů k výjimkám a místy také častější používání kratších 

logicky konzistentních odstavců. 
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7. V části práce, která se zabývá úmrtností dle příčin, jsou často zaměňovány pojmy struktura a intenzita 

úmrtnosti, čím se stává text do značné míry nepřehledným. 

8. Celá práce je velice popisná, neobjevuje se zde žádná snaha pozorované trendy nějak zobecnit 

nebo vysvětlit. Komentáře řady obrázků jsou velmi stručné a nepopisují zásadní rozdíly ve vývoji, 

často nejsou okomentovány všechny studované země. 

9. V závěru jsou opět zopakovány konkrétní výsledky z jednotlivých kapitol, chybí ale zobecnění 

pozorovaných trendů, které se do této kapitoly hodí spíše, a zhodnocení, ve kterých aspektech 

se vývoj úmrtnosti ve studovaných zemích přibližuje a v čem se naopak liší. 

V práci nalezneme také poměrně hodně nedostatků formálního charakteru, jde například o nejednotné 

názvy tabulek a obrázků, kde se liší pořadí položek názvů (např. Tab. 1 a Tab. 2, Tab. 7 a Tab. 8 apod.) 

nebo se podobné prvky jmenují odlišně (např. Tab. 6 a 7 a Tab. 8 a 9 nebo Obr. 3 a 4 a Obr. 5 a 6). 

V seznamu obrázků chybí Obr. 11 a Obr. 8 zde najdeme dvakrát, Tab. 6 je v seznamu tabulek uvedena 

s nekorektním číslem stránky. Text zároveň obsahuje poměrně hodně gramatických a typografických 

chyb a také chyb v interpunkci, autorka také v průběhu jednotlivých kapitol i odstavců náhodně mění 

počty desetinných míst u uváděných ukazatelů. Z hlediska úrovně použitých formulací je práce také na 

poměrně nízké úrovni, některé věty nebo pasáže jsou obtížně srozumitelné, použité výrazy se velmi často 

opakují. 

Vzhledem k výše uvedeným výhradám a kritickým připomínkám musím s politováním konstatovat, že 

bakalářská práce Julie Stýblové „Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě: jejich specifika a trendy 

vývoje“ neodpovídá základním požadavkům kladeným na závěrečnou práci bakalářského studia a jako 

takovou ji nemohu doporučit k obhajobě. 
 

V Praze dne 24. 8. 2018 

 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

školitel 


