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Studium procesu úmrtnosti má v demografii dlouholetou tradici a úroveň úmrtnosti je obvykle 

důsledkem vývoje nemocnosti, kvality životních podmínek, životního prostředí a způsobu 

života. I přes trend zlepšování zdravotního stavu populace a prodlužování délky lidského 

života rozdíly v úmrtnosti v jednotlivých regionech světa i jejich částech přetrvávají. Z tohoto 

pohledu je výběr tématu práce zajímavý, i když v rámci evropských demografických studií 

méně frekventovaný.  

Předložená práce má rozsah 84 stran a je členěna do sedmi kapitol. Hlavním cílem práce je 

analýza vývoje úmrtnosti na nejčastější příčiny úmrtí v USA v časovém úseku 1999 – 2019. 

Obdobně jako v ostatních vyspělých zemích tuto skupinu představují především tzv. 

civilizační choroby (kardiovaskulární nemoci, novotvary, chronické nemoci dýchacího ústrojí, 

cévní nemoci mozku a vnější příčiny). Výběr je aktualizován též informací o úmrtnosti na 

nemoc covid-19 v roce 2020 (dle dostupných dat). Vybrané příčiny úmrtí jsou zkoumány 

z hlediska vývoje, regionálních rozdílů mezi jednotlivými státy USA a z hlediska rozdílů mezi 

muži a ženami.   

Úvod představuje stručný vstup do problematiky rozdílů v úrovni úmrtnosti v USA v delším 

časovém horizontu a informaci o zaměření a struktuře práce (zde chybně uvedeno pořadí 

kapitol). Důležité informaci o výzkumných otázkách práce autorka věnovala pouhých 13 

řádek textu a kromě první otázky nejsou další jasně formulovány, což znesnadňuje orientaci 

v hlavních záměrech celé studie.  Též předpokládané zdůvodnění rozdílů v úmrtnosti mužů a 

žen je zcela neúplné a vzhledem k jednomu z hlavních témat práce by si zasloužilo 

zasvěcenější informaci.  

Druhá kapitola je věnována demografickým teoriím se snahou aplikovat jejich poznatky a 

závěry na změny v úrovni úmrtnosti v USA. V následující třetí kapitole je uveden přehled 

základní literatury k studovanému tématu a to jak v historickém pohledu (od počátku 20. 

století) tak i z hlediska hlavních příčin úmrtí v USA, zmíněna je i současná pandemie covid-

19. Úvodní informace k řešené problematice uzavírá kapitola čtvrtá, která seznamuje se  

systémem zdravotní péče v USA, který je odlišný od obvyklých systému v evropských 

zemích. 

Analytická část práce je uvedena vstupní informací o zdrojích dat a použitých metodách 

výzkumu (kap. 5). Práce je založena na datech OSN a databázích Human Mortality 

Database a US Mortality Database, základní ukazatele jsou upraveny metodou přímé a 



nepřímé standardizace a použita je shluková analýza. Stěžejní část celé práce představuje 

kapitola šestá, kde jsou uvedeny zjištěné poznatky analýzy úmrtnosti na vybrané příčiny 

nejen z hlediska vývojových trendů, ale jednotlivých státu USA, odděleně pro muže a ženy. 

Pomocí shlukové analýzy autorka přináší nový komplexní pohled na regionální uspořádání 

úmrtnosti podle vybraných příčin. Analytická část práce je velmi zdařilá, dosažené výsledky 

jsou srozumitelně komentovány v textu a prezentovány i graficky formou přehledných 

kartogramů, které přispívají k dobré orientaci. K diskuzi je ale rozhodnutí autorky umístit do 

textu pouze mapy za muže a výsledky pro ženy dát do přílohy. Jako důvod uvádí „větší 

množství map“.  V závěru šesté kapitoly jsou komentovány i dostupné informace o nemoci 

covid-19. 

Závěr (kap. 7) obsahuje shrnutí získaných poznatků o úrovni úmrtnosti v USA nejen 

z pohledu vývoje ve sledovaném období, ale i z pohledu odlišností mezi jednotlivými státy a 

pohlavími. Autorka zde tak odpovídá na výzkumné otázky, které sledovala v průběhu vlastní 

analýzy, i když v úvodu nebyly zcela konkrétně formulovány. Zajímavé jsou i autorčiny 

návrhy na možnosti zpracování problematiky z pohledu dalších struktur, např. rasového 

složení nebo mezinárodní srovnání vzhledem k odlišnému systému zdravotní péče. Seznam 

použité literatury je poměrně obsáhlý a dokumentuje dobrou orientaci v problematice.  

 

Předkládaná diplomová práce má obvyklou strukturu těchto studií: teoretickou a analytickou 

část. V případě posuzované práce je výrazně kvalitnější analytická část ve srovnání 

s teoretickým úvodem. Kromě výše zmíněných poznámek nemám k práci zásadní 

připomínky. 

 

Diplomová práce Mariany Vančurové Vybrané aspekty vývoje úmrtnosti v USA od přelomu 

tisíciletí odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce a doporučuji ji přijmout 

k obhajobě.  
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