
Bakalářská práce – posudek školitelky  

Jiří Liška: Determinanty úmrtnosti v zemích s nejvyšší nadějí dožití při narození se zaměřením na vliv 

kouření tabáku 

Předkládaná práce má celkem 63 číslovaných stran včetně úvodních seznamů tabulek a obrázků. Zaměřuje se 

na státy, u kterých je pozorována nejnižší úroveň úmrtnosti (nejvyšší hodnota naděje dožití při narození). 

Kromě teoretické diskuse možných faktorů stojících za potenciálním prodlužováním průměrné délky lidského 

života se autor zaměřuje na zhodnocení možného vlivu kouření tabáku ve vybraných státech (Japonsko, 

Švýcarsko). Cíl práce je konkretizován v úvodním textu. 

Práce má standardní strukturu, kdy od teoretické části postupuje k vlastní provedené analýze. Teoretická část 

práce je uvedena vnitřně dále členěným přehledem relevantní literatury – autor se věnuje obecně tématu 

úmrtnosti a délky lidského života, vzhledem k tématu práce je důležitá část o determinantech úmrtnosti 

a zdravotního stavu populace. Množství prostudované literatury je bezpochyby nadstandardní, nicméně ne 

vždy je skutečně zpracována rešerše nebo není zcela zřejmé, na co konkrétně autor u citovaných prací 

navazuje. Důvod však vidím především ve zmíněném množství prostudovaných zdrojů, jednak v menší 

zkušenosti autora s pracemi tohoto typu, ale také celkově v poměrně širokém pojetí tématu. Tuto šíři snad 

nelze vnímat vysloveně jako odbíhání od tématu, ale spíše jako jeho pojetí vč. mnoha kontextů. Zúžení na 

vlastní téma práce přichází se třetí kapitolou, kde se již autor věnuje vymezení států s nejnižší intenzitou 

úmrtnosti (měřeno nadějí dožití při narození). Pro další analýzu bylo vybráno Japonsko a Švýcarsko. V rámci 

těchto států je provedena analýza možné souvislosti dosažené nízké úrovně úmrtnosti a prevalence kouření 

tabáku. Samostatně jsou definované výzkumné otázky. 

Ještě před popisem využitých metod analýzy se autor v obecné rovině věnuje možnému vztahu mezi prevalencí 

kuřáctví a úrovní úmrtnosti. Oba analyzované státy se z hlediska prevalence kuřáctví zásadně liší. Základem 

analýzy je pak aplikace úmrtnostních tabulek – autor navíc vytváří modelové scénáře vývoje naděje dožití za 

podmínky eliminace nebo neměnnosti úmrtnosti v důsledku kouření tabáku v obou analyzovaných státech. 

Druhý z uvedených scénářů fakticky ukazuje dopad reálně probíhajícího omezování prevalence kuřáctví, první 

je hypotetickou ukázkou možného zvýšení naděje dožití, ovšem za omezujících podmínek, které autor v textu 

správně zmiňuje. 

Celkově lze říci, že autor relativně široké téma postupně zužuje a zaměřuje na specificky definované otázky. 

K jejich zodpovězení postupuje systematicky a přímo, používá vhodné analytické nástroje a výsledky 

adekvátně komentuje. V práci se podařilo ilustrovat některá zajímavá fakta, ať již o každém z analyzovaných 

států (např. rozdíl mezi pohlavími v kontrastu s rychle se zmenšujícím rozdílem prevalence kuřáctví podle 

pohlaví apod.), tak za porovnání států mezi sebou i s ohledem na potenciální dopad změn prevalence kuřáctví 

na celkovou úroveň úmrtnosti. 

Autor se v práci věnuje tématu, které stále může přinést mnoho užitečných informací do hodnocení 

úmrtnostních poměrů ve světě a hledání možností jejího dalšího poklesu. I přes jeho poměrně široké pojetí 

v úvodních částech textu pak analýza přináší již naprosto konkrétní poznatky. Bohužel v práci zůstaly některé 

nedostatky převážně formální povahy. Stanovené cíle však práce naplnila. Autor jí prokázal schopnost 

zpracovat samostatně odborné téma, využil postupy odpovídající bakalářskému studiu Demografie, jemuž 

také odpovídá celková úroveň předkládané práce. Proto tuto práci doporučuji k obhajobě. 
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