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Bc. Mariana Vančurová: VYBRANÉ ASPEKTY VÝVOJE ÚMRTNOSTI V USA OD PŘELOMU TISÍCILETÍ 

Předkládaná práce má celkem 84 číslovaných stran včetně úvodních seznamů tabulek, obrázků i osmi stran 

příloh. Autorka si klade za cíl provedení analýzy vývoje úmrtnosti na vybrané (nejčastější) příčiny smrti v USA 

v období let 1999 a 2019, a to se zohledněním základních rozdílů mezi jednotlivými státy.  

V rámci českých kvalifikačních prací nenarážíme často na takové, které by se věnovaly vývoji kteréhokoli 

demografického procesu v populaci USA. Přesto právě z hlediska úmrtnosti patří USA k nejzajímavějším 

regionům – jejich značná vnitřní heterogenita i specifický zdravotnický systém jsou jen některé z mnoha 

významných faktorů, kterými má stále smysl se zabývat. Projevuje se to ostatně i při hodnocení situace v rámci 

probíhající pandemie onemocnění covid-19, které autorka v reakci na aktuální dění operativně zařadila do 

práce alespoň v základních obrysech. 

Práce standardně přechází od spíše teoretické první části k vlastní analýze. V úvodu textu jsou navíc stanoveny 

tři výzkumné otázky (i když neformulovány zcela jednoznačně jako otázky), jejichž zodpovězení by mělo vést 

k naplnění stanoveného cíle práce. Následně se autorka věnuje vybraným teoretickým konceptům, které 

k aktuálnímu vývoji představují spíše historický kontext – demografické revoluci, druhému demografickému 

přechodu a epidemiologickému přechodu. Postupně přechází k přehledu relevantní literatury k řešenému 

tématu, věnuje se také popisu příčin smrti, které jsou dále v textu analyzovány. Zajímavé informace přináší 

čtvrtá kapitola mapující vývoj a specifika zdravotního systému USA. 

Další část již představuje přechod k analytické části. Základem provedených výpočtů je přímá a nepřímá 

standardizace, podobnosti mezi jednotlivými státy USA jsou pak identifikovány pomocí shlukové analýzy. 

V první části analýzy je hodnocen celkový vývoj úmrtnosti na vybrané příčiny smrti v USA jako celku, v části 

následující jsou pak představeny hlavní trendy vývoje úmrtnosti na hlavní příčiny smrti se zaměřením na 

specifika jednotlivých států USA. Doprovodný text je bohužel výhradně popisné povahy, je škoda, že výsledky 

nejsou lépe interpretovány v širším kontextu (např. i faktů představených v teoretické části práce) nebo nejsou 

lépe vysvětleny.  

Shluková analýza má sloužit k identifikaci podobných vzorců či specifik v rámci států USA. I v této části je 

doprovodný text spíše popisný. Za ne zcela zdařilý pokládám popis vytvořených shluků, vyznívá spíše vágně až 

nejasně, z textu lze výsledky vnímat tak, že téměř každý shluk byl tvořen státy s průměrnou nebo lehce 

nad/pod-průměrnou úrovní úmrtnosti na všechny studované příčiny (někdy s výjimkou jedné ze studovaných 

příčin). Za matoucí považuji konstatování např. na str. 59, kdy v případě mužů v roce 1999 byl pátý shluk tvořen 

státy s „lehce nadprůměrnou“ úrovní úmrtnosti, autorka píše, že do roku 2019 se zcela změnily státy, které do 

tohoto shluku padají, ale nově také shluk charakterizuje nízkými mírami úmrtnosti – shluk je tedy typově 

i složením zcela jiný, není jasné, proč ho autorka pokládá za stejný shluk. 

Poslední část analýzy tvoří spíše jen základní pohled na úmrtnost v důsledku onemocnění covid-19, tedy 

zhodnocení aktuální situace této pandemie v USA. Základní regionální diference jsou v tomto případě 

hodnoceny již jen na základě hrubých měr. Je zřejmé, že toto téma bude možné detailněji studovat až s určitým 

časovým odstupem.  

Vedle některých zmíněných slabších stránek práce (popisnost, nejednoznačnost některých vyjádření apod.) je 

třeba přiznat, že autorka pro své stanovené cíle a otázky zvolila metody relativně jednodušší (omezené také 

horší dostupností potřebných dat), avšak dostačující. V práci bohužel zůstaly ještě některé nedostatky formální 

povahy, např.: 

 Nepovažuji za zcela vhodné začínat název tabulky slovem tabulka, 

 Nevhodný je také shodný název u obr. 3a a 3b, 



 Na některých místech schází citace využitých zdrojů, 

 V textu zůstaly některé překlepy nebo chybné tvary slov či formulace vět. Některá vyjádření autorky, 

ač myšlena správně, nevyznívají pro čtenáře zcela jasně, 

 Zcela v pořádku není ani interpunkce v textu. 

 

Celkově lze konstatovat, že předkládaná práce se věnuje aktuálnímu a méně častému tématu, bylo nutno 

čerpat primárně ze zahraničních zdrojů dat i informací. Již samotná příprava dat pro analýzu se ukázala nebýt 

snadnou. Autorka pro dosažení stanovených cílů volí primárně jednoduché nástroje, odpovídají však detailu 

a kvalitě využitých dat. Ačkoli text je převážně popisné povahy a posílena by z mého pohledu mohla být 

interpretace a vysvětlení pozorovaných trendů, mohu pozitivně zmínit zájem autorky o zvolené téma, ve 

kterém se poměrně dobře zorientovala.  Lze konstatovat, že autorka prokázala schopnost samostatné odborné 

práce a předkládanou práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 13. 8. 2021      RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

             Vedoucí práce 


