
Posudek oponenta na bakalářskou práci 

Název práce: „Analýza úmrtnosti na rakovinu prsu ve vybraných evropských zemích“ 
Autorka: Michaela Rathouská  
Rozsah: 102 strany textu a příloh, z nichž 88 je číslovaných  

 
Hodnocení  
Aktuálnost tématu:  
Aktuálnost tématu v jeho prezentovaném pojetí je dána vysokou relativní frekvencí nádorových 
onemocnění mezi příčinami úmrtí u nás a ve vyspělých zemích vůbec. Téma nádorových onemocnění 
je v české demografické literatuře zpracováváno pravidelně. V případě předložené bakalářské práce 
se tak jedná především o aktualizaci základních poznatků, přičemž zvolené téma bylo zasazeno                
do velmi širokého věcného i územního kontextu, kdy se autorka neomezila pouze na analýzu dat               
za Českou republiku, ale sledovala, srovnávala a diskutovala sledované parametry také ve skupině 
dalších vybraných zemí.  

Vymezení problému:  
Uchopení zvoleného problému je, s ohledem na skutečnost, že se jedná o bakalářskou práci, poměrně 
značně široké a navíc přesahuje vymezení tématu dané jak názvem práce, tak jejími cíli. Poněkud 
rušivě působí například velmi široce pojaté pojednání o nádorových onemocněních a jejich prevenci 
stejně jako rozsáhlý vstup do problematiky rakoviny prsu. Užší vymezení práce a vynechání témat 
nesouvisejících bezprostředně s cíli práce i jim odpovídajícími výsledky by bezesporu zvýšilo kvalitu 
předloženého textu (přesně podle rčení, že „méně někdy znamená více …“) .  
Struktura práce: 
Struktura práce je do značné míry logická s výhradou výše uvedeného širokého vymezení problému, 
která vede k nadbytečnosti některých součástí práce. Otázkou je také vhodnost do značné míry 
duplicitního popisu vývoje úmrtnosti různých druhů, specifikace systému screeningu odděleně             
za každou ze tří vybraných zemí a následné zařazení již uvedené informace do komparativní části 
práce. V té pak explicitní komparace probíhá ve dvou rovinách, mezi zvolenými třemi zeměmi a 
v rámci EU, kam jsou již jednou porovnávané země opět zahrnuty.  
 
Zpracování tématu: 
Nehledě na uvedené poznámky týkající se šíře a struktury práce je možné hodnotit zpracování tématu 
jako systematické a pečlivé. Nadstandardní v kontextu požadavků kladených na bakalářské práce je 
jak objem zpracovaných dat, tak hloubka zájmu o studovanou problematiku vyjádřená počtem 
vhodně citovaných titulů. Autorka textu prokázala velmi dobrou schopnost práce s primárními                    
i sekundárními zdroji informací.  
Text je poměrně čtivý, i když se v něm místy vyskytují formulační neobratnosti. Za všechny zde 
uvádím jen několik vybraných: 
s. 12 – „ teorie související s rakovinou prsu“ 

s. 14 –  “Součástí databáze je také dokumentace, ve které jsou uvedeny číselné kódy zemí, na 
jejichž základě byly počty zemřelých a střední stavy obyvatelstva za vybrané země Evropy 
vytříděny.” 

  „Pro analýzu úmrtnosti byla použita data z osmé, deváté a desáté revize ...“ 

 „Stanovením širších intervalů by mohlo dojít ke …  ztrátě trendu  některé z dílčích 
kategorií.“ 

s. 28 –   „Mezi lety 1990–2007 došlo k nárůstu podílu žen ve věku 65 let a více o 2 %, tedy                   
na hodnotu 17,2 %. U mužů byl tento nárůst také roven 2 % …“ (opakující se 
nerozlišování procent a procentních bodů) 

s. 42 –  „ S demografickým stárnutím souvisí také nárůst naděje dožití při narození.“ 



„Hodnota naděje dožití vzrostla … ve všech zemích i regionech Velké Británie (ONS, 
2009b).  

s. 43 –       „Každá ze zemí Velké Británie má odlišnou kulturu, liší se zvyky a životním stylem, …“ 
s. 56 –  „… avšak změny v podílech obyvatelstva v nejdůležitějších věkových skupinách se zde               

v období 1997–2007 výrazně nezměnily.“ 
s. 75 –  není jasné  jaký je rozdíl mezi národním a regionálním screeningem? Regionální znamená, 

že není pokryto celé území státu a jeho obyvatelstvo? (tab.22) 
Kromě neobratných formulací lze narazit v textu i na další, vesměs drobné nedostatky, např.: 

Z textu na str. 15 a 16 není jasné, proč evropská standardní struktura je prezentována v jinak 
vymezených věkových rámcích (v pětiletých věkových intervalech) než vlastní věkově specifické 
míry úmrtnosti a incidence použité při standardizaci (desetileté věkové intervaly).   
Na str. 16 se dvakrát vyskytuje chybně zapsaný dolní index u symbolu pro míru úmrtnosti ú. 

Na str. 24 až 27 se vyskytuje celkem 17-krát odkaz na práci Abrahámová (2009). 

Označení kapitol 7 až 9 pouze jménem příslušné země není vhodné. Název kapitoly by měl přiblížit 
její obsah.   
Na str. 29 autorka opakuje, co je posláním standardizace. 

 U obr. 19 a 20 na str. 71 – různé škály znesnadňují srovnání (proč autorka nezvolila jednotnou škálu 
pro obě období?); proč se vyskytují různé počty desetinných míst? 

Použitá literatura zahrnuje mnoho titulů, ale jen velmi omezené množství z nich autorka uvádí 
v klasické tištěné („neelektronické“) formě. Naskýtá se proto otázka, zda nebyla při zpracování 
tématu omezena pouze relativně snadno dostupnými zdroji informací a zda neopomenula některé 
důležité knižní nebo časopisecké tituly.  
 
Forma prezentace: 
Grafická úprava textu posuzované bakalářské práce je na úrovni a díky ní je práce přehledná. Grafy            
a tabulky jsou po formální stránce velmi dobře zpracovány. Nedostatky se objevují pouze                         
u kartogramů – deformace kartografického obrazu zemí a výše uvedené nedostatky legendy. 
 
Přínos práce: 
Práce je bezesporu přínosná svým poměrně důkladným a objemem zpracovaných dat detailním 
náhledem do problematiky úmrtnosti na nádorové onemocnění prsu, ale jeho zasazení do kontextu 
úmrtnosti na ostatní nádorová onemocnění a úmrtnosti obecné i podle jiných hlavních skupin příčin. 
Zároveň je možné předloženou bakalářskou práci považovat za poměrně solidní východisko pro další 
výzkum v tomto směru, např. pro zpracování diplomové práce podobného zaměření.  

Celkové hodnocení:  
Předložená práce svým obsahem i rozsahem zpracováním odpovídá základním požadavkům 
kladeným na bakalářskou práci z Demografie a v některých ohledech tyto požadavky i přesahuje.  
Doporučení: 
Navrhuji předloženou bakalářskou práci Michaely Rathouské „Analýza úmrtnosti na rakovinu prsu 
ve vybraných evropských zemích ” přijmout k obhajobě a hodnotit ji jako velmi dobrou.  

Praha, 9. června 2010 
 

 
 
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 
oponent 


