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Posudek školitele na bakalářskou práci Miroslava Chrásky „Analýza úmrtnosti vlivem 

dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie“  

Bakalářská práce Miroslava Chrásky „Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel 

v zemích Evropské unie“ se skládá ze šesti kapitol včetně úvodu a závěru a má celkový rozsah 63 stran 

včetně příloh. Problematika úmrtnosti při silničních dopravních nehodách je ve vyspělých zemích stále 

aktuální, protože její intenzita je především u mužů v některých věkových skupinách relativně vysoká 

a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou poměrně značné. Z tohoto důvodu je zajímavé podívat se na to, 

co tyto odlišnosti může způsobovat a jak se úroveň úmrtnosti dle věku a pohlaví vyvíjí.  

Autor si v předkládané práci klade za cíl analyzovat vývoj intenzity úmrtnosti při dopravních nehodách 

motorových vozidel a provést mezinárodní srovnání v zemích Evropské unie. Jako studované období si 

pro tento cíl zvolil roky 1990 až 2015. Dalším cílem práce potom je také identifikace vybraných faktorů, 

které mohou ovlivňovat a podílet se na úrovni dopravní nehodovosti. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. V úvodní kapitole autor představuje téma práce a její cíle. Následující 

kapitola se zabývá dopravní nehodovostí, prezentuje výsledky vybraných studií souvisejících se studovanou 

problematikou a formuluje hypotézy a předpoklady. Ve třetí kapitole je popsána dopravní legislativa 

včetně rychlostních limitů, povinné výbavy vozidel a systému bodového hodnocení řidičů v zemích EU 

a ve čtvrté potom faktory, které mohou dopravní nehodovost ovlivňovat. Vlastní analytickou část práce 

pak tvoří pátá kapitola. Autor se zde věnuje celkové úmrtnosti při dopravních nehodách, její struktuře dle 

věku a pohlaví a také prezentuje vztah mezi vybranými faktory ovlivňujícími nehodovost. V závěru jsou 

potom hlavní poznatky shrnuty. 

Miroslav Chráska zpracoval bakalářskou práci samostatně, v mnoha jejich aspektech prokázal svůj odborný 

potenciál, nicméně výsledný text je zatížen nedostatky obsahového i formálního charakteru, které jsou 

pravděpodobně především důsledkem nedostatku disponibilního času při finalizaci předloženého textu. 

Z obsahového hlediska je nutno zdůraznit především tyto nedostatky: 

1. V práci autor rozlišuje členské státy Evropské unie dle roku jejich vstupu na ty, které vstoupily do 

EU před rokem 2004, a ty, které vstoupily do EU po roce 2004, druhá skupina by však měla být 

vymezena vstupem v roce 2004 a později, protože právě v roce 2004 došlo k dosud největšímu 

rozšíření EU, kdy vstoupilo kromě České republiky také Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.  

2. Druhá kapitola „Teoretická východiska práce – definice základních pojmů“ obsahuje i použité 

ukazatele a metody, proto tento název není pro celou kapitolu vhodný. 

3. V případě kapitoly 2.3 „Vybrané studie dopravní nehodovosti v zemích Evropské unie“ prezentuje 

autor prakticky pouze analýzu za Německo, bylo by dobré soubor rešeršovaných prací rozšířit 

i o další země. 

4. Na str. 20 autor uvádí, že použil data ze dvou databází (WHO Mortality Database a European 

Health Information Gateway), které při výpočtu standardizované míry úmrtnosti používají různý 

standard. Z uvedeného nevyplývá, zda autor doplnil pouze zdrojová data a standardizaci provedl 

sám s využitím jednotného standardu nebo srovnává převzaté údaje vypočtené odlišně. Zároveň 

je třeba upozornit, že WHO Mortality Database obsahuje všechna potřebná data (včetně údajů 

za 9. revizi MKN) a proto kombinace dvou různých zdrojů nebyla nutná. 

5. Kapitola 5.2 obsahuje u obou kategorií zemí jen poměrně stručné komentáře vzhledem k tomu, 

že práce se má primárně zabývat právě analýzou úmrtnosti.  
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6. Nadúmrtnost mužů v kapitole 5.2 bylo možné hodnotit podle jednotlivých kalendářních let, naopak 

na obrázku 5 najednou autor používá kalendářní roky, což vzhledem k malé populační velikosti 

některých zemí vede ke značným výkyvům v hodnotách. 

7. V kapitole 5.3 jsou vybrány země, které mají reprezentovat geografické regiony Evropy, ale nikde 

není vysvětleno, co vedlo k výběru těchto konkrétních zemí – např. proč západní Evropu reprezentuje 

právě Nizozemsko. 

8. V kapitole 5.4 by vzhledem k měnícímu se průměru bylo vhodnější použít jako ukazatel variability 

variační koeficient místo směrodatné odchylky a variačního rozpětí. 

9. V kapitole 5.5 je jako jedna z hodnocených proměnných použit počet zemřelých při dopravních 

nehodách na 100 000 obyvatel, tedy hrubá míra úmrtnosti, vzhledem k různým věkovým strukturám 

srovnávaných populací by byla vhodnější standardizovaná míra. 

10. Při analýzách vysvětlujících faktorů ovlivňujících dopravní nehodovost a úmrtnost se mění počty 

studovaných zemí, důvod pro tyto změny není nikde vysvětlen. 

11. Druhou hypotézu o intenzitě úmrtnosti při dopravních nehodách dle pohlaví autor verifikuje pomocí 

podílů zemřelých podle pohlaví, což není korektní (str. 50). 

V práci nalezneme také nedostatky formálního charakteru, např. tabulky neodpovídají katederním pravidlům 

formátování, mezi nadpisy a grafickými prvky jsou velmi malé mezery, místy se čtenář setká s méně 

srozumitelnými formulacemi a dochází také k častému opakování některých výrazů. 

Předložená práce svým obsahem, rozsahem i formou prezentace výstupů přes všechny zde uvedené 

nedostatky splňuje základní požadavky na závěrečnou práci bakalářského studia demografie. Proto 

bakalářskou práci Miroslava Chrásky „Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel 

v zemích Evropské unie“ doporučuji přijmout k obhajobě. 

 

V Praze dne 25. 8. 2018 

 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

školitel 


