
Diplomová práce – posudek oponentky  

Ing. Bc. Jan Šebík: Analýza procesu komprese úmrtnosti ve vybraných vyspělých zemích 

Předkládaná diplomová práce má celkem 166 číslovaných stran, vč. bohatého přílohového materiálu. Rozsah 

práce je tedy v zásadě překračující doporučený rozsah, nicméně je to dáno především množstvím obrázků 

a tabulek, které jsou součástí textu (91 obrázků a 21 tabulek). Hned na úrovni abstraktu je zarážející cíl 

předkládané práce – je jím totiž “...replikovat výsledky dřívějších studií procesu komprese úmrtnosti 

a rektangularizace…”. Není jasné, proč je cílem pouhé replikování výsledků, co nového má toto replikování 

ukázat a proč je tedy prováděno. 

Práce je členěna do pěti kapitol vč. úvodu a závěru, druhá kapitola věnovaná popisu dat a metod je poměrně 

stručná, stěžejní část práce je tedy v kapitole třetí a čtvrté. Níže v textu volím ne zcela tradičně vyjádření 

k jednotlivým kapitolám samostatně. 

1. Úvod 

Hned úvodní část textu přibližuje Omranovu teorii epidemiologického přechodu (a stručně teorii 

kardiovaskulární revoluce). Ta je k vývoji úmrtnosti jistě relevantní, ovšem zdaleka ji nelze považovat za jediný 

teoretický koncept vážící se k aktuálním trendům úmrtnosti, a především procesu komprese a rektangularizace 

úmrtnosti. Bohužel další rešerše relevantní literatury a zdrojů v textu v podstatě schází, několik vybraných 

citovaných článků je v textu zmíněno jen velmi stručně bez bližšího vysvětlení (str. 18), především se 

zaměřením na analytické ukazatele, což považuji za zcela zásadní nedostatek předloženého textu. Popis 

některých ukazatelů již v úvodním textu, kdy není dostatečně vysvětlen koncept rektangularizace jako takový, 

považuji spíše za nevhodný až matoucí.  

Až po výčtu a stručném popisu vybraných ukazatelů využitelných v analýze rektangularizace/komprese 

následuje popis cílů práce (str. 20). Zde uvedený popis cílů není v souladu s cílem uvedeným v abstraktu (viz 

výše). Autor si zde klade cíle tři – (1) potvrzení výsledků dřívějších studií se zaměřením na větší počet zemí, 

neboť dle autora byly dosavadní studie vždy zaměřeny jen na jednu nebo několik málo států (schází však 

důsledná rešerše podobných studií), (2) zhodnotit vypovídací schopnost některých ukazatelů, (3) zhodnotit 

vazby mezi ukazateli (za využití korelační analýzy). Na tomto místě je však třeba důrazně upozornit, že některé 

z takto stanovených cílů byly minimálně z části naplněny, a to dokonce kvalifikační prací obhájenou na Katedře 

demografie a geodemografie (Hulíková Tesárková, 2012 – pojem rektangularizace je dokonce i mezi klíčovými 

slovy této práce), které předcházely jiné publikace věnované tématu, další relevantní studie jsou pak v této 

práci citovány (částečně obsahuje i zmíněnou ilustraci vztahu mezi vybranými ukazateli a to např. podle Nagnur 

(1986) apod.).  

2. Ukazatele a metody 

Druhá kapitola je věnována použitým ukazatelům, datům a metodám. Na str. 26 je definována tzv. “celková 

naděje dožití” (ex + x). Tento pojem nepovažuji za ideální vzhledem k tradiční interpretaci naděje dožití. V 

češtině doc. Koschin ve svých textech dobře popsal ukazatele střední délky života (naděje dožití, tedy 

zbývajícího počtu let k prožití) a středního věku při úmrtí (odpovídající ex + x). Bylo tedy možno využít tento 

pojem.  

V kapitole 2.4 autor uvádí, že použil korelační koeficienty pro zhodnocení vztahu mezi různými ukazateli 

rektangularizace/komprese. Na str. 29 není jasné, co je myšleno tvrzením “Pouze některé časové řady 

demografických ukazatelů splňovaly předpoklad normálního rozdělení…” – normální rozdělení čeho? V této 

kapitole se čtenář bohužel nedozví, na jaké ukazatele byla korelační analýza aplikována. Co aplikace 

Spearmanova koeficientu říká o síle vztahu dvou ukazatelů v časové řadě? Jen ilustruje, zda se hodnoty vyvíjely 

v čase “stejným směrem”, o síle vztahu fakticky nic neříká. K tomuto bodu viz dále. 



3. Vývoj délky života a ukazatelů komprese úmrtnosti 

Již na straně 30 autor přechází k analytické části (což je dáno absencí teoretické části). Nejprve se věnuje popisu 

vývoje ukazatelů délky života a následně i komprese úmrtnosti. Analýza byla sice provedena za 17, resp. 18, 

států uvedených v Tab. 2, nicméně v grafech jsou prezentovány výsledky vždy jen za vybraných několik zemí 

(ne vždy shodných). Z textu na str. 35 jsem získala dojem, že tempo růstu střední délky života v různých věcích 

je hodnoceno absolutním nárůstem ukazatele – vzhledem k výrazně odlišným hodnotám naděje dožití při 

narození a ve věku 65 let (užito v práci) jsou však absolutní hodnoty nárůstu spolu neporovnatelné! V části 

3.2.1.2 autor zmiňuje obdobné hodnoty střední délky života v modálním věku a směrodatné odchylky (věků 

při smrti) nad modálním věkem. Není zcela jasné, co je smyslem této informace, neboť obdobné hodnoty nemá 

žádný smysl porovnávat z důvodů různých a různě konstruovaných ukazatelů ilustrujících různé skutečnosti.  

Vzhledem k tématu práce a jejím cílům není zcela jasné zařazení kapitoly 3.1.2 (odhad maximální střední délky 

života při narození), téma především není jakkoli teoreticky ukotveno, ale ani vysvětleno metodicky či 

obsahově (co např. znamenají “interaktivní výpočty” zmíněné na str. 42 apod.?) Z překřížení křivek v Obr. 14 

lze tušit nevhodnost některých postupů nebo nesplnění některých předpokladů. Není uvedeno, pro který 

scénář jsou výsledky v Obr. 14. Bohužel v současné podobě jsou uváděné výsledky značně nepodložené. 

Další část analýzy se věnuje kvartilům hodnot tabulkových zemřelých a ukazatelům tzv. C-family. Autor 

komentuje spíše popisným způsobem výsledky mnoha spočítaných ukazatelů, logicky některé z nich vyjadřují 

obdobné trendy a skutečnosti. Autor případnou zaměnitelnost ukazatelů posuzuje především na základě 

dosahovaných hodnot těchto ukazatelů. Logicky shodu nebo podobnost hodnot lze předpokládat již na základě 

znalosti konstrukce a principu jednotlivých ukazatelů. Na základě toho pak např. není třeba spekulovat 

o zaměnitelnosti ukazatele FR (Fixed rectangle) a naděje dožití při narození, ale spíše stejnou skutečnost odráží 

FR a intervalová naděje dožití od narození do věku, kde je FR ukončen. Z tohoto důvodu je v podstatě chybné 

konstatování (str. 88), že je “...užití ukazatele FR [...] vhodnější než ukazatele e0.”. Autor zcela opomíjí fakt, že 

oba ukazatele nejsou obsahově shodné.  

Typologie vztahu mezi věkem 95. percentilu zemřelých a ukazatele MR (moving rectangle) vytvořená na 

základě sedmi států v grafech (z nichž jeden není do typologie vůbec zasazen) je spíše popisem vývoje ve 

zobrazených státech nežli skutečně obecnou typologií. Navíc se v tomto bodě opět projevuje problém 

s nedostatečným teoretickým ukotvením práce, neboť autoři zabývající se tématem definují běžně nejen 

rektangularizaci a kompresi úmrtnosti, ale také tzv. shifting definovaný právě přesunem úmrtí do v průměru 

vyššího věku, ovšem při neměnné variabilitě věků při smrti. Kvalitně vypracovanou rešerší si tak mohl autor 

předkládané práce ušetřit dost analytické práce, a především popisu výsledků. 

4. Vazby mezi ukazateli komprese úmrtnosti 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na hledání vazeb mezi ukazateli komprese úmrtnosti. Ačkoli výsledky korelační 

analýzy byly příležitostně uváděny již v předchozím textu, teprve zde se čtenář dozvídá, že analýza je skutečně 

založena na využití Spearmanova korelačního koeficientu. Není však jasné, co autor myslí “předpokladem 

monotematického vztahu mezi proměnnými” a především pak “předpokladem normálního rozdělení” (str. 108) 

- časová řada nemá žádné rozdělení. Spearmanův koeficient je vhodné použít jen v případě pořadové 

proměnné a pak v případě, kdy kvantitativní proměnná nemá normální rozdělení. Použití korelačního 

koeficientu v případě časových řad je v drtivé většině případů nevhodné a chybné, protože v případě užití na 

časových řadách by byla základním předpokladem použití tzv. stacionarita časové řady. Ta v tomto případě 

jednoznačně není v časových řadách dodržena (v práci není prováděno její testování), není tedy korektní 

uvedený koeficient použít. Z tohoto důvodu je bohužel celý výpočet korelací chybný nebo nevěrohodný. 

Následné výpočty např. mediánu nebo variačního rozpětí korelačních koeficientů jsou tedy již jen dalším 

řetězením chyb, ponechávám stranou, že samy o sobě postrádají zásadní význam. 



5. Závěr 

V závěru se autor vrací ke stanoveným cílům práce, stručně shrnuje výsledky představené v předchozím textu, 

k jednoznačným odpovědím či naplnění cílů (např. zhodnocení vypovídací schopnosti ukazatelů) však 

nedospěl. 

Shrnutí 

Souhrnně vzato, můj subjektivní dojem z práce je ten, že autor si stanovil tři výše uvedené cíle, zároveň se však 

pokoušel věnovat i dalším více či méně vzdáleným tématům. Působí to spíše jako odbíhání od postupu 

vedoucího k naplnění cílů (např. extrapolace k odhadu maximální střední délky života, hodnocení konvergence 

států z hlediska zahrnutých ukazatelů apod.). Bohužel tyto informace nad rámec záměru práce jsou uvedeny 

na úkor teoretického ukotvení tématu. Ačkoli se autor v úvodu vymezuje proti pracím provádějícím analýzu 

jen za jeden či velmi málo států, svou prací v podstatě dokázal, že jiný postup je jen těžko možný, aniž by 

nedošlo ke ztrátě přehlednosti. I on sám se v podstatě omezuje na popis vždy jen vybrané skupiny států, 

bohužel tato skupina není v rámci práce jednotná. Navíc v práci postrádám určitý systém, logické uspořádání 

apod. Spíše jde o nakupení popisu výsledků mnoha výpočtů mnoha ukazatelů. Opět to však připisuji zmíněné 

teoretické neukotvenosti práce. 

Dle mého názoru autor zvolil nešťastný přístup, nebo to tak alespoň vyznívá z předložené práce – snažil se do 

textu dostat co nejvíce ukazatelů, co nejvíce metod, co nejvíce informací. Nicméně přesně se zde potvrzuje, 

že méně může být více. Práce si neklade jasné otázky, na které se snaží odpovědět, autor nehledá jednoznačně 

vhodné postupy k dosažení cílů, aj. 

Osobně bych autorovi doporučila začít lépe provedenou rešerší literatury k tématu, navázání na publikované 

práce, a především jasné vymezení cílů, k jejichž naplnění by bylo žádoucí směřovat bez zbytečného 

odbočování a za pomoci logicky zvolených postupů. Nepovažuji za nutné zařazovat do práce všechny 

představené ukazatele (především proto, že některé z nich popisují obdobné jevy, a proto mají také obdobný 

trend vývoje nebo hodnot), spíše bych uvítala teoretické vymezení, zasazení a představení tématu.  

Velmi mne mrzí, i vzhledem k osobě autora a jeho nespornému zájmu o obor i svědomitému přístupu ke studiu, 

že musím konstatovat, že současné pojetí zpracování práce považuji spíše za nešťastné a nezvládnuté. Autor 

zcela bez nejmenších pochyb odvedl velké množství práce, bohužel však přeložený text tomu kvalitativně 

neodpovídá. Jak bylo uvedeno, za zásadní považuji především (1) absenci teoretického vymezení tématu, (2) 

absenci zdůvodnění cílů a logické volby postupů vedoucích k jejich naplnění (pro naplnění druhého cíle není 

žádný postup v podstatě ani navržen), (3) zásadní metodické pochybení, které významně snižuje hodnotu 

a přínos jedné ze dvou stěžejních kapitol. Méně významné a drobné poznámky k textu jsou uvedeny níže.  

Ačkoli mne to osobně velmi mrzí, spíše než obhájení práce bych doporučila její úpravu (nikoli doplnění – 

v některých ohledech by šlo spíše o redukci). Respektuji však rozhodnutí autora práci obhajovat. 

 

V Praze dne 5. ledna 2019   RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., oponentka práce 

 

 

 

 

 



Konkrétní drobné poznámky 

• do abstraktu bych doporučila neužívat jen symboly (lx), ale i slovní označení uvažovaných pojmů. 

Obdobně není ideální užívat symboly v názvech kapitol, tabulek a obrázků (čtenář mnohé ze zkratek 

nezná bez čtení textu). Uvádění hvězdičky (asi odkazující na nějakou vysvětlivku) u názvu obrázku 

v seznamu obrázků nemá vůbec smysl. 

• není plně respektováno doporučené formátování kvalifikační práce (např. není smysl zahrnovat Obsah 

do Obsahu, seznam obrázků je graficky zcela neupravený apod.). 

• křivku dožívajících se přesného věku bych nenazývala křivkou přeživších (co přežili?). 

• str. 22 – v Tab. 1, kam se text odkazuje, nejsou uvedeny analyzované státy. 

• standardně není doporučováno citování podkladových materiálů k výuce (Rychtaříková, 2012), cílem 

je využití primárních zdrojů a psaných materiálů (odborné články, monografie). 

• str. 41 – u převzatého obrázku by mělo být uvedeno i číslo stránky v citovaném zdroji. 

• název kapitoly 3.2 “Komprese úmrtnosti – počet zemřelých” není jednoznačně vypovídající o jejím 

obsahu. 

• některé formulace jsou zbytečně komplikované nebo nejasné - např. str. 47 “Mezi porovnávanými 

zeměmi byl pokles počtu tabulkových zemřelých v dokončeném věku 0 let z relativního i absolutního 

pohledu nejnižší mezi srovnávanými zeměmi…” + dále uváděná hodnota poklesu není jasně spojena 

s určitým obdobím nebo státem apod. Str. 49: “Maximum dx ve vyšším věku může zůstat ve stáří (někde 

po 70 roku života), ale intenzita konfliktu může způsobit, že toto maximum se přesune někam mezi 

20. a 30. rok života.” (maximum tedy zůstane nebo se přesune?). 

• u některých informací schází citace zdroje (např. str. 49 – informace o nárůstu pravděpodobnosti úmrtí 

v důsledku španělské chřipky). 

• není zcela jasný význam Obr. 28, posunutí jedné z křivek nedává dobrý smysl, navíc pak 

nekoresponduje s popisky na horizontální ose. 

• některé informace se v textu opakují. 

• nestejná měřítka grafů pro muže a ženy ztěžují vzájemné porovnání hodnot. 

• některé formulace neodpovídají odbornému charakteru textu (např. str. 75: “Švédové 

a Nizozemci...stagnovali tak dlouho, až se téměř nelišili od ostatních vyspělých zemí.”) 

• str. 88 – “Pro každý rok (a teoreticky i pro každý věk v daném roce) může být užito odlišného modelu.” 

– (myšlen model vyrovnávání úmrtnosti) toto nedává dobrý smysl, není možné každý věk vyrovnávat 

jiným modelem. 

• v tabulkách mapujících vývoj vybraných ukazatelů v čase (např. tab. 18) by bylo vhodné pro každý rok 

uvést také počet analyzovaných států. 

• str. 109, 110 – chybné číslování odrážek. 

• formulace některých textů nejen, že neodpovídají stylistice odborné práce, ale především jsou i dost 

náročné na pochopení ze strany čtenáře. K tomu navíc přispívá psaní formou s hojným využíváním 

zkratek (např. str. 125 “...eM je nižší cca o jeden rok a e0 je posunuto cca o 3 roky.”).  


