
Diplomová práce – posudek školitelky 

Bc. Barbora Sehnalová:  

Regionální analýza úmrtnosti v České republice v letech 1994–2014 

Předkládaná diplomová práce má celkem 98 číslovaných stran (119 847 znaků) včetně povinných úvodních 

stránek, 17 stran tvoří přílohy. Práce se zabývá analýzou úmrtnosti na úrovni krajů České republiky v období 

let 1994–2014. Cílem je identifikace mezikrajských rozdílů v úrovni úmrtnosti a jejich zdůvodnění z hlediska 

detailnější demografické analýzy – ta pracuje s rozdíly podle věku nebo příčin smrti. Samostatný dílčí cíl je pak 

věnován identifikaci proměny krajské diferenciace úmrtnosti během zkoumaného období a zdůvodnění rozdílů 

mezi kraji s nejvíce a nejméně příznivými úmrtnostními poměry. 

Text práce je členěn do osmi kapitol včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole nalezneme specifikaci cílů práce 

a trochu překvapivě i rešerši literatury vztahující se k tématu. Z ní vyplývají především nejčastější přístupy 

k analýze regionálních rozdílů úmrtnosti, některými z nich se nechala autorka předkládané práce inspirovat. 

V závěru této kapitoly jsou ještě vymezeny tři výzkumné hypotézy, kterým se autorka v textu věnuje a jejich 

zodpovězení vede také k naplnění stanovených cílů. Následující text popisuje vymezení a také stručné 

charakteristiky jednotlivých krajů, což pro následnou analýzu představuje důležitý kontext. Další text je již 

věnován popisu zdrojů dat a postupů analýzy. Nutno zmínit, že autorka prováděla důsledné přepočty 

demografických dat na jednotné vymezení krajů, které se během studovaného období měnilo. Svým způsobem 

je kontextová i kapitola čtvrtá, která čtenáři přibližuje celkový vývoj úmrtnosti v České republice ve 

zkoumaném období. Text je relativně stručný, pro potřeby práce a její cíle však plně dostačující. 

Pátá kapitola se již zaměřuje na regionální rozdíly v úrovni úmrtnosti, v detailnější analýze pak i podle příčin 

smrti. Na základní popis pak navazuje samostatná analýza krajů s nejvíce a nejméně příznivými úmrtnostními 

poměry. Autorka analýzu založila především na metodě dvourozměrné dekompozice. Díky ní porovnává 

změny v úmrtnostních poměrech mezi jednotlivými kraji během studovaného období. Autorka analýzou 

dokládá, že ačkoli je možné nalézt v rámci ČR kraje s velmi podobnými úrovněmi souhrnných ukazatelů 

úmrtnosti, její struktura dle příčin nebo faktory stojící za zaznamenanými hodnotami se mohou zásadním 

způsobem lišit. Poslední část provedené analýzy se věnuje geografické diferenciaci úmrtnosti v krajích ČR, 

v tomto případě je využita shluková analýza. Úvodní stanovené hypotézy jsou pak vyhodnoceny v závěru 

práce. 

I přes pečlivou formální úpravu práce nejsou zcela respektována doporučení katedry pro psaní a úpravu 

kvalifikačních prací – např. v obsahu nejsou uvedena čísla kapitol apod. Nepovažuji to však za zásadní pro 

celkové vyznění práce. V popisu metodiky výpočtů nejsou všude v souladu užívané symboly nebo není popis 

metodiky zcela přesný či úplný. Z hlediska formulačního volí autorka spíše úspornou stylistickou formu, místy 

je text dost popisný, na druhou stranu, vždy se snaží o syntézu uvedených výsledků, jejich diskusi a zasazení 

do širšího kontextu. Text je tak pro čtenáře poměrně snadno srozumitelný a čtivý. Užitečné by bylo důslednější 

odkazování na relevantní grafy a především přílohy, z nichž jsou v textu uváděny informace. 

Ačkoli se prací podařilo naplnit stanovené cíle a analýza odhalila či potvrdila mnohé zajímavosti, v některých 

částech bylo možné provedení hlubší analýzy anebo její trochu jiné pojetí – např. v analýze krajů s nejvíce 

a nejméně příznivými úmrtnostními poměry by bylo zajímavé provedení dekompozice mezi kraji navzájem, 

nejen v rámci kraje mezi počátkem a koncem zkoumaného období. Nicméně i vzhledem k rozsahu práce toto 

může být předmětem některé z navazujících studií, neboť je zřejmé, že zvolené téma ještě mnoho možností 

dalšího studia nabízí. Není to tedy myšleno jako kritika stávajícího přístupu. Zároveň u navazujících prací by 

bylo žádoucí zohlednění i údajů po roce 2014, které jsou již dostupné, ale v předkládané práci se s nimi 

nepracovalo. Ačkoli to může čtenáři evokovat určitou neaktuálnost uváděných závěrů, výhodou časového 



odstupu od posledních využitých dat je především možnost lepší interpretace a vnímání výsledků v širším 

kontextu. 

Z pozice školitelky oceňuji především svědomitost autorky v jejím přístupu k práci a také samostatné 

provedení předložené analýzy. Z textu je zřejmé, že autorka se v tématu dobře orientuje. Práce obsahuje 

všechny relevantní náležitosti a splňuje nároky běžně kladené na tento typ prací a z toho důvodu předloženou 

diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 8. 6. 2020       RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

                Vedoucí práce 


