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Cíle práce, výzkumné otázky, hypotézy 

Cílem předkládané diplomové práce je analýza úmrtnosti v krajích České republiky v letech 1994–2014 

a to jak z hlediska celkové intenzity úmrtnosti, tak i z hlediska struktury úmrtnosti podle věkových 

skupin a skupin příčin úmrtí. Pro svou práci si autorka stanovila tři pracovní hypotézy. Přestože jsou 

stanovené pracovní hypotézy v souladu s literaturou a, s výjimkou třetí hypotézy, tato literatura je 

řádně citována, jedná se o velmi jednoduché a téměř intuitivní hypotézy. S tím také souvisí má 

poznámka k hypotéze č. 3. Zde autorka tvrdí, že dosavadní výzkum neprokázal žádný prostorový vzorec 

v regionální úmrtnosti v České republice a očekává, že ani ona ve své diplomové práci prostorový 

vzorec nenajde. Takto položenou hypotézu tedy nepovažuji za příliš přínosnou pro analýzu regionálních 

rozdílů v úmrtnosti. Otázkou je, proč se autorka ve své práci nepokusila stanovit více odvážnější 

a inovativnější hypotézy. Předkládaná práce i její vypracování k tomu přímo vybízejí. Autorka ve své 

diplomové práci velmi podrobně a pečlivě zpracovala regionální analýzu podle příčin úmrtí, ale ani 

jednu ze zkoumaných skupin příčin úmrtí nezmínila ve svých hypotézách. Právě tato analýza by 

nabízela širokou škálu výzkumných otázek a cílů. Je škoda, že autorka v tomto ohledu nevyužila 

patřičně potenciálu své diplomové práce.  

 

Práce s literaturou 

Seznam literatury zahrnuje téměř 80 položek a obsahuje citace z odborné literatury a informace 

z internetových zdrojů. Odkazy na zdroje dat a literaturu odpovídají zvolenému tématu a jsou v souladu 

se zásadami citací v odborných textech. Přesto bych si dovolila drobnou poznámku k seznamu použité 

literatury. Na úrovni diplomové práce považuji za trochu nešťastné, že v seznamu literatury převažují 

internetové zdroje, jako např. citace z webových stránek Českého statistického úřadu, nebo reporty 

stažené z různých ministerstev ČR či Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Doporučila bych více 

využívat odborné publikace jako např. odborné knihy a vědecké články. Citace metodiky shlukové 

analýzy pochází z přednášek a prezentací ČVUT a VŠE, přestože právě pro tyto informace existuje celá 

řada knih a učebnic statistiky, které by byly mnohem vhodnějším zdrojem literatury pro diplomovou 

práci.  

 

Teoretická část práce či rešerše literatury je netradičně zařazena do úvodu práce, nicméně poskytuje 

ucelený přehled dané problematiky podložený celou řadu relevantních publikací. V rámci této kapitoly 

bych však doporučila buď řadit jednotlivé publikace chronologicky, nebo nepopisovat výsledky 

jednotlivých publikací, ale zpracovat přehlednou syntézu výsledků všech uvedených publikací.  

 

Metodika práce 

Autorka ve své práci využila několik metod demografické a statistické analýzy. Pro regionální analýzu 

úmrtnosti zvolila výpočet standardizované míry úmrtnosti podle skupin příčin úmrtí, konstrukci 
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úmrtnostních tabulek pro zjištění naději dožití při narození a naděje dožití v přesném věku 65 let 

a metodu dvourozměrné dekompozice. Dále pak autorka ve své práci využila statistické ukazatele 

zahrnující minimum, maximum, variační rozpětí, směrodatnou odchylku a variační koeficient pro 

zhodnocení variability hodnot standardizované míry úmrtnosti. Pro analýzu geografického vzorce 

a rozdělení krajů České republiky do skupin s podobnými úmrtnostními poměry pak autorka zvolila 

shlukovou analýzu. Analytické metody jsou vhodně zvoleny, správně zpracovány i interpretovány 

a odpovídají požadavkům kladeným na diplomové práce.  

 

Ze zdrojů dat autorka převážně využívala individuální data zemřelých osob poskytovaná Českým 

statistickým úřadem. Práce zahrnuje 21-leté období, během kterého došlo k několika změnám 

v geografickém uspořádání krajů. Velmi pozitivně proto hodnotím pečlivé a časově náročné přepočty 

dat zahrnující územní změny, aby informace za kraje byly v čase porovnatelné. V této části práce bych 

pouze upozornila na drobný nedostatek v popisu skupin příčin úmrtí. Autorka se o skupinách příčin 

úmrtí krátce zmiňuje až při popisu shlukové analýzy, přestože skupiny příčin úmrtí byly využity jak pro 

výpočet standardizovaných měr úmrtnosti, tak pro výpočet dvourozměrné dekompozice.  

 

Analytická část práce 

Analytická část práce zahrnuje čtyři oblasti zkoumání – analýzu vývoje úmrtnosti v České republice, 

analýzu regionálních rozdílů celkové úmrtnosti a úmrtnosti podle skupin příčin úmrtí, analýzu 

úmrtnosti v krajích s nejméně a nejvíce příznivými úmrtnostními poměry a analýzu geografického 

rozmístění krajů s podobnými úmrtnostními poměry. Analytická část práce je zpracována kvalitně 

a výsledky jsou přehledně prezentovány v tabulkách a na obrázcích a grafech. Výsledky jsou podrobně 

popsány a dostatečně interpretovány. Struktura analytické části je logická. Jednotlivé kapitoly na sebe 

plynule navazují a společně tvoří ucelenou práci.  

 

V případě analýzy regionálních rozdílů úmrtnosti bych upozornila na jednu drobnou chybu 

nepozornosti. Autorka popisuje naději dožití při narození v jednotlivých krajích (strana 35 a 36), kde 

dvakrát odkazuje na obrázek č. 4, který však popisuje standardizované míry úmrtnosti. Správně by 

autorka měla odkazovat na obrázek č. 5.  Jedná se pouze o chybu nepozornosti a zcela určitě toto 

drobné opomenutí nesnižuje celkovou úroveň diplomové práce.  

 

V případě analýzy úmrtnosti v krajích s nejméně a nejvíce příznivými úmrtnostními poměry autorka 

podrobně analyzuje příspěvky věkových skupin a skupin příčin úmrtí ke změně naděje dožití při 

narození v letech 1994–2014 v krajích, které po celé sledované období vykazovaly nejvyšší, respektive 

nejnižší hodnoty naděje dožití při narození. K hlubšímu porozumění rozdílů úmrtnosti mezi těmito 

dvěma skupinami krajů (nejvíce versus nejméně příznivými úmrtnostními poměry) by jistě přispěla 

analýza dvourozměrné dekompozice mezi kraji navzájem.  
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Závěry práce 

V závěru práce autorka shrnuje výsledky své diplomové práce a poskytuje odpovědi na stanovené 

hypotézy. Nicméně zde chybí porovnání výsledků předkládané diplomové práce s výsledky dostupnými 

v literatuře.  

 

Formální náležitosti práce 

Diplomová práce má 98 stran včetně seznamu literatury a příloh a je členěna do osmi kapitol. Rozsah 

této práce je přiměřený tématu a odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. Po formální 

stránce má práce přehlednou úpravu. Struktura práce je logická, text je bez závažných gramatických 

a jazykových chyb a grafické výstupy jsou prezentovány pečlivě.  

 

Celkové zhodnocení práce  

Autorka prokázala, že je schopna uplatnit své znalosti při řešení zadané úlohy a samostatně zpracovat 

odbornou studii. Přes jisté nedostatky uvedené v rámci hypotéz a práce s literaturou, je diplomová 

práce zpracována pečlivě a poskytuje velké množství analytických výsledků, které mohou sloužit jako 

podklad pro další výzkum. Práce splňuje nároky kladené na diplomové práce, a proto předkládanou 

diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Z jakého důvodu si myslíte, že se v ČR nenachází žádný konkrétní prostorový vzorec v případě 

regionálních rozdílů úmrtnosti?  

 

Jakým způsobem by bylo možné ověřit, že uvedené charakteristiky krajů (např. rozvodovost, 

vzdělanostní struktura, nezaměstnanost, životní prostředí apod.) souvisí s jejich úmrtnostními 

poměry?  
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