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Bakalářská práce Miroslava Chrásky „Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod 

motorových vozidel v zemích Evropské unie“ má celkový rozsah 63 stran včetně příloh. 

Textová část práce je strukturována standardně a je rozdělena do šesti základních kapitol 

včetně úvodu a závěru. Doplňují ji přehled použitých zkratek, seznamy tabulek, obrázků, 

použité literatury a seznam příloh. 

Hlavním cílem předkládané práce je analyzovat vývoj intenzity úmrtnosti při dopravních 

nehodách motorových vozidel a provést mezinárodní srovnání v zemích Evropské unie 

v období let 19902015.  Dále se autor snaží také identifikovat vybrané faktory, které mohou 

ovlivňovat a podílet se na úrovni dopravní nehodovosti.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. Za úvodní kapitolou, kde autor představuje cíle a strukturu 

práce, následuje kapitola popisující teoretická východiska práce a formulující hypotézy 

a výzkumné předpoklady. Třetí kapitola obsahuje bližší informace o dopravní legislativě 

v zemích Evropské unie a čtvrtá vybrané faktory, které ovlivňují dopravní nehodovost. 

Vlastní analytickou část práce pak tvoří pátá kapitola. Autor zde prezentuje trendy v celkové 

úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel, v úmrtnosti dle věku a pohlaví a také 

výsledky korelační analýzy faktorů ovlivnujících dopravní nehodovost. V závěru jsou potom 

hlavní poznatky shrnuty a zhodnoceny formulované hypotézy. 

Miroslavu Chráskovi se v předkládané práci podařilo přehledně představit problematiku 

úmrtnosti při silničních dopravních nehodách v Evropské unii v posledních desetiletích. Za 

přínosnou považuji také jeho snahu vysvětlit příčiny výrazných rozdílů v této úmrtnosti napříč 

Evropou pomocí dalších faktorů s využitím korelační analýzy.   

Z hlediska obsahu je práci potřeba vytknout především následující nedostatky: 

1. Členské země EU jsou rozděleny na ty, které vstoupily před rokem 2004, a po roce 

2004 (viz str. 33), převážná část zemí zařazených do druhé kategorie však vstoupila 

právě v roce 2004. 

2. Na str. 35 vybírá autor státy reprezentující jednotlivé regiony Evropy, aby na nich 

ilustroval mužskou nadúmrtnost, není jasné, jakým způsobem byly tyto státy vybrány 

a zda je tedy možné jejich vývoj zobecnit pro celý region. 

3. Obdobně na str. 35 jsou vybrány státy s nejvyšší a nejnižší hodnotou variačního 

rozpětí, ale není uvedeno, z jakých hodnot je variační rozpětí počítáno (např. rozdíly 

mezi zeměmi nebo rozdíly v čase). Zároveň autor dříve z důvodu náhodných 

meziročních výkyvů pracuje s víceletými průměry a zde bez vysvětlení přechází 

k jednoletým hodnotám. 



4. Vlastní část zabývající se vývojem úmrtnosti při dopravních nehodách obsahuje řadu 

zajímavých údajů, které jsou i vhodně graficky prezentovány, ale jejich slovní 

komentáře jsou poměrně stručné a chybí detailnější komntáře k rozdílům mezi 

jednotlivými zeměmi. 

5. V kapitolách 5.4 až 5.7 postupně klesá počet zkoumaných zemí EU, což není nikde 

uvedeno ani vysvětleno. Např. v případě výše HDP v roce 2015 jsou hodnoty za 

všechny členské státy EU dostupné na stránkách Eurostatu. 

V práci nalezneme poměrně málo nedostatků formálního charakteru, pouze místy nalezneme 

některá méně srozumitelná tvrzení, autor v práci také nedodržuje katedrální doporučení pro 

formátování tabulek.  

Přes výše uvedené výhrady a kritické připomínky práce odpovídá nárokům kladeným na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 24.8.2018      Mgr. Kristýna Rybová 

 


