
Posudek na bakalářskou práci Anežky Karáskové: Úmrtnost populace s duševním 

onemocněním v České republice 2000-2017 

V posledních letech se dostává do popředí zájmu duševní zdraví a s ním spojená vyšší úroveň 

úmrtnosti. Výzkum duševního zdraví však není jednoduchý, má mnoho aspektů a dotýká se řady 

vědních disciplín. 

 Zvolené téma bakalářské práce je aktuální, má interdisciplinární charakter, a proto bylo 

náročnější na zpracování. Předložená práce, v rozsahu 81 stran bez příloh, je rozdělena do sedmi 

kapitol včetně úvodu a závěru. V úvodní části autorka představuje zkoumanou problematiku na 

základě studia odborné literatury a strategií mezinárodních organizací. Dále jsou zde přehledně 

specifikovány cíle a struktura práce. Těžiště práce představují dvě části, a to teoretická a vlastní 

analýza. Teoretická část správně začíná přehledem definic duševního zdraví a dále pokračuje 

uvedením faktorů a výskytem duševních onemocnění. V této kapitole autorka vycházela 

z rozsáhlého studia odborné literatury. Přítomnost duševních onemocnění byla následně podrobněji 

strukturována podle věku, pohlaví a socioekonomického postavení. Třetí kapitola teoretické části 

je věnována vztahu duševního onemocnění a úmrtnosti. Je opět organizována do subkapitol, 

postupně věnovaných rizikovým faktorům a příčinám úmrtí u osob s duševním onemocněním. Tato 

problematika je přehledně představena. Druhá, analytická sekce, začíná podrobným popisem dat a 

použitých metod. Na tomto místě lze pochválit autorku, že nejednoduchou problematiku vstupních 

dat zvládla a přesně popsala i se všemi úskalími. Nevyvarovala se však v metodické části některým 

drobným technickým nepřesnostem (viz níže). Výsledky zkoumání jsou představeny v dalších 

kapitolách, nejprve se zaměřením na ambulantní a lůžkovou psychiatrickou péči na základě vývoje 

ukazatelů incidence a prevalence, také podle pohlaví, věku a skupin diagnóz. Ilustrativní jsou 

věkové pyramidy hospitalizací. Šestá a poslední analytická kapitola je věnována zkoumání fatality 

(smrtelnosti, tj, zemřelí k nemocným) a letality (smrtnosti, tj., zemřelí ku střednímu stavu 

obyvatel). Také tato kapitola je přehledně a podrobně zpracována.  

Předkládaná bakalářská práce měla nelehké téma interdisciplinárního charakteru. Autorka 

se s ním s přehledem vypořádala, a to jak v teoretické, tak v aplikační části své práce. Struktura 

práce je logická. Každá kapitola má úvodní část následovanou specificky zaměřenými 

subkapitolami. Text je stylisticky velmi dobře napsán. Technicky je práce dobře provedena. Lze 

také pochválit bohatou referenční literaturu. Autorka prokázala, velmi dobrou orientaci ve 

zkoumané problematice. I když se dopustila několika drobných technických nepřesností (viz 

poznámky níže), tyto nesnižují celkovou kvalitu odvedené práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 20.6.2020     prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

 



Poznámky: 

Obsah: 5.2.1, 7: Chyba! Záložka není definována 

Str.12 zjštění.. má být zjištění 

Str. 28 formátování prvního odstavce v kapitole 3.3 

Str.30 (MKN-10, respektive International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems 10th Revision ICD-10. Chybí pravá závorka. 

Str.35 na levé straně rovnic by bylo vhodnější rozlišit horním indexem ukazatele (3x je levá 

strana stejná); u jednoho vzorce na levé straně nemá být dolní index x, ale naopak chybí horní 

index n; podobně na str.36 

 

Str.48 a dále: je zaměňován termín letalita (smrtnost; zemřelí ke střednímu stavu osob) a fatalita 

(smrtelnost; zemřelí k nemocným), podle Mnohojazyčného demografického slovníku. V praxi 

často dochází k zaměňování obou termínů (viz materiál ÚZIS). Vzhledem ke skutečnosti, že vždy 

následuje definice ukazatele, je zřejmé jaký ukazatel je analyzován. 


