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Dnes ve vyspělých zemích nepředstavuje kojenecká či dětská úmrtnost, resp. 

adolescentního věku významnou komponentu celkové úmrtnosti, přesto se často jedná o úmrtí 

zbytečná. Proto by se jí měla stále věnovat pozornost. 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem úmrtnosti podle skupin příčin ve 

věku 1-29 let během období 1949-2008. Zvolená věková skupina je logická, protože příčiny 

kojenecké úmrtnosti jsou velmi odlišné v porovnání s následujícími věkovými skupinami. 

Práce byla zejména obtížná vzhledem k uskutečněným revizím příčin smrti (převodník je 

uveden v příloze 11). Po vstupní kapitole vymezující zkoumanou problematiku následuje 

metodicky zaměřená třetí kapitola popisující použité metodické přístupy. Autor dále správně 

začíná analytickou část nastíněním trendů celkové úmrtnosti mužů a žen v letech 1949-2008, 

které zřetelně ilustrují celkový pokles této úmrtnosti a její diferenciaci podle pohlaví. 

V souvislosti se snižujícím se počtem živě narozených od počátku devadesátých let dvacátého 

století je zde i dokumentován pokles zastoupení věkové skupiny dětí a mládeže, které bude 

následně generovat i menší počty zemřelých. Pro vlastní analýzu úmrtnosti podle příčin byly 

zvoleny nemoci nervové soustavy, novotvary, vnější příčiny a reziduální kategorie ostatní. 

Autor zde správně poukazuje na vysokou nadúmrtnost mužů na vnější příčiny a poranění. I 

když v absolutních počtech zemřelých vždy dominují muži, tak struktura podle příčin je již 

genderově specifická, jak je patrné na obr. 9 a 10 respektive 11-12 a podle věku na obr. 13 a 

14. Tyto základní pohledy na úmrtnost podle příčin jsou pak shrnuty ve vícevýchodné tabulce 

úmrtnosti podle příčin za období 1999-2008. Je otázkou, zda není chyba v obr. 18, protože 

vypadá stejně jako obr. 17 ačkoliv podle obr. 15 a 16 by mělo být procentuální rozložení jiné 

pro muže a pro ženy. V poslední páté kapitole jsou pak podrobněji rozebrány nejčetnější 

příčiny v rámci vymezených širších skupin. Trendy úmrtnosti podle příčin jsou systematicky 

specifikovány měrami, podíly i podrobnější strukturou. 

 

Hodnotíme-li bakalářskou práci jako celek, lze říci, že byla náročná na zpracování dat 

což dokladuje přílohová část. Technicky je velmi kvalitně provedena. Autor přehledně 

komentuje získané výsledky. V práci nejsou chyby a je dobře napsána a proto ji navrhuji 

k obhajobě. 
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