
Posudek školitele na bakalářskou práci Michaely Rathouské 
„Analýza úmrtnosti na rakovinu prsu ve vybraných evropských zemích“

Bakalářská práce Michaely Rathouské „Analýza úmrtnosti na rakovinu prsu ve vybraných evropských zemích“
má celkový rozsah 86 stran a 15 stran tabulkových a mapových příloh. Textová část práce má standardní
strukturu a je rozdělena do 10 základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji přehled použitých zkratek,
seznamy tabulek, obrázků, použité literatury a internetových zdrojů.

Michaela Rathouská si vybrala jedno z poměrně častých témat z oblasti analýzy úmrtnosti, jehož aktuálnost
stoupá spolu s rostoucím podílem nádorových onemocnění na celkové úmrtnosti a v konkrétním případě
i s  rychle rostoucí frekvencí výskytu onemocnění na rakovinu prsu u žen a s rozdílnou praxí mamografického
screeningu ve srovnávaných zemích. Náročnost tématu je dána zejména nezbytným zpracováním relativně
velkých objemů dat a interpretací získaných výsledků. 

V úvodu práce autorka vymezuje hlavní cíle práce, zdůvodňuje výběr srovnávaných zemí (Česká republika,
Velká Británie a Švédsko) a časového úseku pozorování, a přibližuje faktory, které přispěly k výběru
prezentovaného problému. V následujících dvou kapitolách popisuje dostupné datové zdroje, prezentuje použité
demografické ukazatele a diskutuje relevantní literaturu. Čtvrtá kapitola přináší obecnou charakteristiku
nádorových onemocnění a zabývá se možnostmi prevence této druhé nejvýznamnější skupiny příčin úmrtí. Další
kapitola se přímo věnuje rakovině prsu – je zaměřena především na historii a popis onemocnění, podrobněji
rozvádí příčiny vzniku a rizikové faktory související s tímto onemocněním. Část této kapitoly se zabývá
možnostmi a typy léčby, možným rozsahem onemocnění a jednotlivými stádií. Těžiště práce představuji
následující čtyři kapitoly, kde postupně za tři srovnávané státy a následně v komparaci (včetně členských států
EU) analyzuje vývoj struktury a intenzity úmrtnosti ve třech úrovních: 1. na nejvýznamnější skupiny příčin
smrti, 2. na nejvýznamnější novotvary a 3. detailně na rakovinu prsu. U poslední úrovně hodnocení je uvedena
i analýza incidence tohoto onemocnění. Nedílnou součástí této části práce je i charakteristika screeningových
programů v jednotlivých zemích, jejich možný vliv na snižování intenzity úmrtnosti, vliv na vývoj incidence
a dalších ukazatelů souvisejících s rakovinou prsu. V závěru autorka stručně prezentuje nejdůležitější výsledky
své práce. Kvalitní seznam literatury (obsahuje 45 položek) a zdrojů dat po formální stránce odpovídá normám
pro bibliografické citace dokumentů. Práce je organicky doplněna řadou tabulek, grafů a map, které jsou
částečně umístěné v přílohách. 

Předložená struktura práce je tradiční, logická a dostatečně kompaktní – nechybí nic z podstatných součástí
prezentace analýzy daného typu. Podle mého názoru by jak analýza úmrtnosti, tak i analýza incidence u třech
dotčených zemí mohly být od samého počátku komparativními, resp. zahrnovat také komparativní prvky. Tím
by došlo k podstatnější redukci zbytečně rozsáhlého textu, resp. by se zabránilo několika duplicitám.

Michaela Rathouská zpracovala téma bakalářské práce samostatně s použitím odborné literatury a dostupných,
řádně citovaných datových zdrojů. Při zpracování tématu prokázala hluboký zájem o zvolené téma, iniciativu
a samostatnost. Technicky dobře zvládnuté analytické výpočty a jejich zdařilá grafická prezentace vytvořila
solidní základ pro výslednou bakalářskou práci. Její autorka však nevyužila tuto příležitost v plné míře
a výsledný text zbytečně zatížila celou řadou spíše drobnějších nedostatků obsahového i formálního charakteru:
• V práci se vyskytuje několik nekorektních nebo nevhodných formulací („Cílem první části této práce je

seznámit s teorií související s rakovinou prsu.“ – str. 12; „...standardizovaných měr úmrtnosti, které očišťují
vývoj úrovně úmrtnosti od vlivu měnící se věkové struktury...“ – str. 29; „S demografickým stárnutím souvisí
také nárůst naděje dožití při narození...“ – str. 42; „Je zřetelné, že tyto novotvary nehrají v úmrtnosti zásadní
roli, přesto na ně ženy umírají.“– str.  49; „Stejně jako v České republice a Velké Británii i ve Švédsku se
ve sledovaném období úmrtnost vyvíjela.“ – str. 80);

• Autorka se na některých místech práce uchyluje k banálním tvrzením („Vývoj úmrtnosti ve Velké Británii
ovlivňuje řada faktorů.“ – str. 42);



• Druhá kapitola by měla mít název Zdroje dat a metodika (str. 14);
• U charakteristiky dostupných dat z databáze WHO nebyla uvedena skutečnost, že počty zemřelých a počty

obyvatel jsou k dispozici také podle věku (str. 14);
• Některé části práce (především část čtvrté a celá pátá kapitola) jsou založeny na velmi malém počtu

citovaných zdrojů;
• Autorka nebere v potaz možné rozdíly v kódovací praxi mezi porovnávanými zeměmi (např. hodnocení

intenzity úmrtnosti na aterosklerózu – str. 43);
• Výskyt neúplných informací (např. na straně 42 autorka tvrdí, že: „Mamografický screening je tak bezplatný

pro všechny ženy nad 45 let...“ Neuvádí však, že je také bezplatný pro ženy (bez ohledu na věk) z důvodu
vysokého rizika vzniku karcinomu prsu při výskytu alespoň jednoho případu karcinomu prsu u ženských
příbuzných klientky v přímé linii, a také u klientek, jimž byly diagnostikovány určité genové mutace.);

• Nekorektní popis vývoje úmrtnosti na vybrané novotvary (str. 49), který neodpovídá křivkám na obr. 7
(str. 48);

• Nepřesné hodnocení analyzovaných trendů (např. text k obr. 7 – str. 49, poslední odstavec – str. 58);
• Výskyt některých sporných tvrzení („Mezinárodní srovnání úmrtnosti podle věku je velmi obtížné.

Analyzovat každou zemi zvlášť by bylo velmi náročné...“ – str. 72. Autorka pro každou zemi spočetla
standardizované míry úmrtnosti, tudíž musela mít k dispozici také míry úmrtnosti na rakovinu prsu.)

I přes uvedené nedostatky předložená práce svým obsahem, rozsahem i formou prezentace výstupů jednoznačně
naplňuje standardní požadavky na závěrečnou práci bakalářského studia demografie. Proto navrhuji bakalářskou
práci Michaely Rathouské „Analýza úmrtnosti na rakovinu prsu ve vybraných evropských zemích“ přijmout
k obhajobě.
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