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Posudek oponenta na bakalářskou práci Jiřího Lišky „Determinanty úmrtnosti v zemích 

s nejvyšší nadějí dožití při narození se zaměřením na vliv kouření tabáku“  

Bakalářská práce Jiřího Lišky „Determinanty úmrtnosti v zemích s nejvyšší nadějí dožití při narození se 

zaměřením na vliv kouření tabáku“ má celkový rozsah 72 stran včetně příloh. Textová část práce je 

strukturována standardně a je rozdělena do devíti základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji 

seznamy obrázků, tabulek, zkratek, použité literatury a seznam příloh. 

Autor si ve své bakalářské práci klade za cíl analyzovat vliv vybraných determinantů úmrtnosti na délku 

lidského života v zemích s nejvyšší nadějí dožití při narození. Vzhledem k množství různých faktorů 

ovlivňujících lidské zdraví a úmrtnost z nich následně vybírá vliv kouření tabáku na intenzitu úmrtnosti 

a věnuje se pouze jemu.  

Práce je rozdělena do devíti kapitol. Po úvodní kapitole, kde autor představuje téma, cíl a strukturu práce, 

následuje kapitola shrnující teoretické poznatky. Ve třetí kapitole jsou identifikovány konkrétní státy 

s nejvyšší nadějí dožití při narození. V další kapitole je následně specifikován užší cíl práce a jsou stanoveny 

výzkumné otázky a hypotézy ohledně vlivu kouření tabáku na úmrtnost v Japonsku a Švýcarsku. Pátá kapitola 

čtenáře seznamuje se zdravotními dopady kuřáctví a konkrétními příčinami úmrtí, které mohou být 

kouřením způsobeny. Následující kapitola je věnována použitým metodám. Vlastní analytickou část práce 

pak tvoří sedmá a osmá kapitola. Autor nejprve popisuje vývoj trendů konzumace tabáku ve sledovaných 

zemích, následně analyzuje jejich úmrtnostní poměry a popisuje modely hypotetického vývoje naděje 

dožití založené na předpokladu odlišných trendů kuřáctví. V závěru jsou hlavní výsledky předchozích 

kapitol shrnuty a jsou zodpovězeny výzkumné otázky. 

Jiří Liška si pro svou práci zvolil aktuální téma kouření a jeho vlivu na zdravotní stav obyvatel a následně 

na jejich úmrtnost na příkladu dvou zemí s nejvyšší nadějí dožití. Díky použité metodice autor názorně 

ukazuje, jak by mohla v těchto zemích vypadat úroveň úmrtnosti, kdyby se podařilo snížit prevalenci 

kouření v jejich populacích a eliminovat tak úmrtnost na choroby spojené právě s kuřáctvím. Autor 

disponuje nadstandardní schopností jasně a srozumitelně formulovat vlastní myšlenky i citovat myšlenky 

převzaté z odborné literatury. V teoretické části práce shromáždil relevantní z velké části zahraniční 

literaturu, kterou vhodně cituje. Chvályhodný je také autorův kritický přístup k datovým zdrojům 

týkajícím se prevalence kouření ve studovaných populacích, kdy si uvědomuje limity a nedostatky 

dostupných dat, zároveň však uvádí, že lepší údaje k dispozici nejsou. Také formální stránka práce je na 

poměrně dobré úrovni. 

Z hlediska obsahu je však práci potřeba vytknout také určité nedostatky: 

1. Autor si za cíl klade analýzu vlivu determinantů úmrtnosti (viz Úvod a první řádek kapitoly 3), ve 

skutečnosti ale analyzuje pouze jeden faktor, bylo by proto vhodnější tuto skutečnost uvádět od 

začátku celé práce. 

2. Vzhledem k zaměření bakalářské práce přistupují některé kapitoly k tématu zeširoka a zabývají se 

úmrtností obecně v poměrně širokém kontextu (především kapitoly 2.1 Úmrtnost a délka lidského 

života nebo 2.3 Nemocnost a příčiny úmrtí), na druhou stranu je však třeba konstatovat, že i tyto 

kapitoly jsou zpracována kvalitně a autor zde pracuje i s literaturu, která se v bakalářských pracích 

často neobjevuje. 

3. Přestože autor shromáždil na bakalářskou práci skutečně velké množství relevantní, především 

zahraniční literatury, několikrát se při komentování současného stavu opírá o zdroje, které jsou již 

poněkud staršího data – především opakovaně Smith (1993). 
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4. V kapitole 6.3 Konstrukce úmrtnostních tabulek chybí informace o tom, jaká hodnota korekčního 

koeficientu α byla v práci použita, chybí také vzorec pro výpočet lω (lx pro poslední otevřený věkový 

interval) a vzorce pro konstrukci jednovýchodných tabulek úmrtnosti vycházejících z předpokladu 

neexistence určitého rušivého jevu. 

5. Analytická část práce mohla být podrobnější, nabízelo by se např. doplnění o analýzu celkové 

intenzity úmrtnosti na příčiny úmrtí, které souvisí s kouřením, případně i o analýzu úmrtnosti podle 

věkových skupin na tyto příčiny. Zajímavé by bylo i srovnání s dalšími zeměmi, aby bylo jasné, zda 

jsou pozorované trendy typické pro vyspělé země nebo se od ostatních zemí Japonsko a Švýcarsko 

významně liší. 

V práci nalezneme drobné nedostatky formálního charakteru, jde především o typografické chyby v textu 

i některých grafech (např. obr. 2) nebo používání jednotného čísla u citací zdrojů s více autory (např. 

„Jian a kol. (2017) provedl“, „Kulhánová a kol. (2014) se zabývala“, „Plug a kol. (2012) se zaměřil“ vše na 

str. 21). V práci je také systematicky špatně citován projekt Human Mortality Database. 

I přes výše uvedené výhrady a kritické připomínky souhrnně mohu konstatovat, že posuzovaný text 

splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci bakalářského studia demografie, a proto předloženou 

bakalářskou práci Jiřího Lišky „Determinanty úmrtnosti v zemích s nejvyšší nadějí dožití při narození se 

zaměřením na vliv kouření tabáku“ navrhuji přijmout k obhajobě. 

 

V Praze dne 27. 8. 2021 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

oponent 


