
Posudek oponenta na bakalářskou práci Anežky Karáskové: 

Úmrtnost v populaci s duševním onemocněním v České republice 2000–2017 

 

Předkládaná bakalářská práce Anežky Karáskové si klade za cíl analyzovat úmrtnost osob s duševním 

onemocněním ve srovnání s úmrtností obecné populace a také identifikovat rizikové faktory, které 

mohou mít vliv na intenzitu úmrtnosti osob s duševním onemocněním. Bakalářská práce má celkem 

69 stran textu následovaných 12 přílohami a je rozčleněna do 7 kapitol včetně úvodu a závěru. 

V teoretické části práce, kterou představuje kapitola 2 Duševní onemocnění a kapitola 3 Duševní 

onemocnění a úmrtnost, seznamuje autorka čtenáře nejprve v kapitole 2 s duševními onemocněními 

z hlediska jejich příčin vzniku a dále se podrobněji věnuje jejich výskytu dle věku, pohlaví či 

socioekonomického statusu. V kapitole 3 se věnuje vybraným rizikovým faktorům negativně působícím 

na zdravotní stav osob s duševním onemocněním. Popisuje příčiny úmrtí a v případě onemocnění také 

jejich vzájemný vliv na úmrtnost této populace. Na závěr kapitoly se zaměřuje na zjišťování a hodnocení 

úrovně intenzity úmrtnosti těchto osob. 

Autorka v teoretické části práce zasadila téma do širšího kontextu a zároveň shrnula a porovnala 

dosavadní poznatky, které čerpala převážně ze zahraniční literatury. Zjištění uvedená v teoretické části 

práce pak pravděpodobně byla pro autorku inspirací při volbě metodologie a uplatnila je i při interpretaci 

výsledků analytické části práce. 

Analytická část práce je logicky strukturovaná a poskytuje čtenáři nejprve základní vhled do 

problematiky, který je postupně detailněji rozpracováván. Autorka ověřovala, zda má populace osob 

hospitalizovaných v psychiatrických lůžkových zařízeních nebo odděleních zvýšenou intenzitu 

úmrtnosti ve srovnání s obecnou populací České republiky. Postupovala od ukazatelů obecnější povahy 

k podrobnějšímu srovnání populace mužů a žen dle diagnóz i věku. Autorka uvedla i omezení, která 

s sebou srovnání přináší, kriticky přistoupila k výsledkům analýzy a na základě prostudované literatury 

uvedla i možná zdůvodnění svých výstupů. 

Jazykové a formátovací chyby se vyskytují v práci spíše výjimečně (například chybí číslo stránky 

v obsahu). V metodické části je v textu vysvětlujícím značení vzorce pro výpočet incidence uvedeno 

jiné označení, než je ve vzorci. Autorka ve své práci uvádí, že bude pracovat se specifickým souborem 

anonymizovaných individuálních dat zemřelých, ale není zřejmé, odkud tento soubor dat pochází 

a chybí jeho citace.  

Bakalářská práce přináší ucelený vhled do studované problematiky založený na syntéze poznatků 

z odborné literatury, které byly aplikovány i na výsledky analýzy. Téma práce bylo velmi dobře 

zpracováno a autorka v závěru práce porovnala a zhodnotila své výstupy z různých úhlů pohledu. 

Celkově práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 20.6.2020 Mgr. Albína Malinová 


