
Posudek na bakalářskou práci Karla Přibyla  
„Trendy úmrtnosti podle vybraných příčin u dětí a mládeže v České republice“ 

 
Předkládaná bakalářská práce se skládá z 49 tiskových stran textové části a 11 přílohových 
tabulek. Cílem práce bylo analyzovat trendy úmrtnosti u dětí a mládeže na území České 
republiky v období 1949 až 2008. Určitě je možné souhlasit s autorem práce o jejím významu 
vzhledem k populačnímu stárnutí v České republice. Práce je rozdělena do šesti 
strukturovaných kapitol: 1. Úvod, 2. Základní charakteristiky úmrtnosti, 3. Zdroje dat, 
metodika, 4. Vývoj úmrtnosti u dětí a mládeže celkem, 5. Trendy úmrtnosti u dětí a mládeže na 
jednotlivé skupiny příčin smrti a  6. Závěr a zhodnocení vstupních předpokladů. Těžiště  práce 
patrně spočívá ve zhodnocení trendů těchto jevů ( Kapitola 5 ). 
 
V úvodní kapitole se věnuje autor předpokladům vývoje úmrtnosti. Zde se vyskytují dva 
problémy: období 1949 -2008 již uplynulo, nelze ho tedy (jako předpoklad) posuzovat a není 
jasné co autor pokládá za degenerativní příčiny smrti, autor sám pracuje v dalším textu se 
standardní MKN klasifikací.  Ve druhé kapitole se věnuje základním charakteristikám 
úmrtnosti a pracuje s klasickou věkovou strukturou zemřelých. Ve třetí kapitole, kde popisuje 
zdroje dat se odvolává mimo jiné na  údaje z období protektorátu. To je dosti problematické, 
protože údaje nejsou ani prostorově ani věcně (z hlediska vymezení populace) srovnatelné a 
proto se v analýzách většinou nepoužívají. Nicméně: obdobím autorova zájmu byly roky 1949 
– 2008, takže je tato výhrada irelevantní. V další části práce popisuje autor metodiku výpočtu 
intenzity úmrtnosti a výpočet vícevýchodných úmrtnostních tabulek jako rozkladu úmrtnosti 
podle jednotlivých příčin smrti.  
 
Čtvrtá kapitola je věnována vývoji úmrtnosti dětí a mládeže celkem: období jsou stanovena 
správně, pro období let1960 až 1989 se většinou používá termín extenzivní rozvoj ekonomiky 
spíše než „neekologický“. Ostatně tvrdit, že dnešní rozvoj ekonomiky je (na rozdíl od 
minulých desetiletí) ekologický, je naivní.. V další části práce je popisován vývoj úmrtnosti 
podle věku a pohlaví, dále pak podle vybraných tříd příčin smrti. Z vytvořených grafů je 
zřejmé, že situace je od počátku šedesátých let v podstatě stabilní, převažují vnější příčiny 
smrti (u mužů samozřejmě více než u žen) a nevidím důvod, proč by se pro tyto věkové 
skupiny měla situace výrazněji měnit (viz úvodní předpoklad o růstu degenerativních příčin 
smrti). Zajímavý je výpočet vícevýchodných úmrtnostních tabulek podle příčin smrti pro 
období 1999 až 2008, ze zpracovaných grafů vyplývá potvrzení stavu z analýzy časové řady, 
byť jsou oba jevy nesouměřitelné (tj. úmrtnostní tabulka a časová řada). Protože z hlediska 
časového vývoje je situace stabilní, je možné počítat úmrtnostní tabulku pro desetileté období, 
i když je takto vymezené období výpočtu úmrtnostní tabulky skutečně dlouhé. 
 
Pátá kapitola je věnována trendům úmrtnosti u dětí a mládeže na jednotlivé skupiny příčin 
smrti, která je rovněž zajímavá, věcně určitě správně počítaná, leč poněkud nepřehledná.. 
Zpracované grafy na s. 30, 31, 34, 35 ukazují, že by neškodilo použít některou z metod 
analýzy časových řad (např. vyrovnání pomocí metody klouzavých průměrů, oponent má 
pocit déjà vu, už to určitě někomu vytýkal). Vnější příčiny smrti jsou kladeny do souvislostí 
s rozvojem automobilismu, což je určitě správně, leč těch vnějších důvodů bude určitě více. 
V závěrečné kapitole jsou stručně shrnuty předchozí poznatky. 
 
Jedná se o kvalitně zpracovanou práci, výhrady jsou skutečně dílčí a oponent jednoznačně 
doporučuje práci k obhajobě. 
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