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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Bakalářská práce Filipa Trejbala se zabývá analýzou vývoje úmrtnosti a úmrtnosti dle příčin v zemích 

Visegrádské skupiny mezi lety 2000 a 2018. Jedná se o poměrně tradiční demografické téma, 

nicméně vzhledem k relativně turbulentnímu vývoji úmrtnostních poměrů v tomto regionu určitě 

o téma důležité.  

Autor zpracovává téma v rámci sedmi kapitol a jeho práce splňuje všechny obsahové i formální 

náležitosti kladené na tento typ kvalifikačních prací. Co se týče rešerše literatury, autor zmiňuje 

literaturu relevantní k tématu, a to jak literaturu klasickou, která se věnuje především teoretickým 

konceptům, tak i velmi recentní zdroje. Seznam literatury je rozsáhlý a mimo českých zdrojů 

zahrnuje i nemalé množství zahraničních publikací. Autor s literaturou pracuje velmi dobře, rešerše 

literatury je čtivá a má logickou strukturu.  Na základě zpracované rešerše si autor stanovil pět 

pracovních hypotéz.  

Pro zodpovězení stanovených hypotéz si autor zvolil vhodná data i metody, které adekvátním 

způsobem v práci popisuje. Analytická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První z nich se věnuje 

analýze a zhodnocení celkové úrovně úmrtnosti ve sledovaném období, druhá pak úmrtnosti podle 

skupin příčin úmrtí. Obě analytické kapitoly zahrnují velké množství údajů, což je činí trochu 

čtenářsky náročné. Jsou však logicky strukturované a vhodně doplněné dobře zpracovanými grafy 

a tabulkami, které dobře ilustrují výsledky. Autor zároveň i v analytické části odkazuje na relevantní 

literaturu v případech, kdy si výsledky žádají podrobnější komentář. Zejména pátá kapitola, která se 

zabývá analýzou úmrtnosti dle příčin je velmi rozsáhlá a dobře zpracována. Kapitola je navíc 

doplněna i v části příloh. Autor využívá několik různých, vhodně zvolených metod, včetně pokročilé 

metody dvourozměrné dekompozice dle Pollarda.  Ráda bych ocenila kritický pohled autora na 

výsledky analýz a jeho zhodnocení kvality datových zdrojů a rozdílů v kódování příčin smrti (např. 

v podkapitole 5.1.3). Velmi pozitivně pak hodnotím i zařízení samostatné kapitoly s diskusí 

stanovených hypotéz. V závěru se pak autor věnuje zhodnocení naplnění stanovených cílů a shrnutí 

nejzásadnějších poznatků.  

Celkově hodnotím předkládanou bakalářskou práci jako velmi zdařilou ve všech ohledech, zejména 

pak v rozsahu a kvalitě zpracování analytické části. Jako školitelka bych také ráda ocenila studentův 

proaktivní a samostatný přístup, jeho nadšení, zodpovědnou a systematickou práci. I přes 

„netradiční“ podmínky, za kterých práce vznikala, se celá spolupráce obešla zcela bez problémů 

a byla (doufám oboustranně) opravdu pohodová.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 21. května 2021 Mgr. Anna Altová, školitelka 

 


