
Posudek oponenta na diplomovou práci Michala Petkova
,,Kazachstán: úmrtnost v evropském kontextu (srovnání s v'vbranými evropskými zeměmi a etniky)..

Diplomová práce studenta Michala Petkova ,,Kazachstán: úmr1nost v evropském kontextu (srovnání s vybranými

evropskými zeměmi a etniky).. tvoŤi67 stran textu. Práce má standardní strukturu aje rozdělena do 8 základních

kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji přehled použiých zk'raÍek, Seznamy tabulek, obrázků a použité

literatury.

Michal Petkov si pro svoji diplomovou vybral poměrně náročné téma. Jeho náročnost spočívá především

v omezené dostupnosti dat a v jejich obtížně vyhodnotitelné kvalitě, v poměnrě značné neprobádanosti tématu
- existuje pouze minimum praci zabývajících se analýzou úmrtnosti v Kazachstánu -' a potenciální jazykové

bariéře, když řada publikací demografické statistiky je dostupná s komentářem pouze v ruštině nebo kazaštině.

Zároveřl se však jedná o téma aktuální, protože Kazachstán představuje zemi se zcela specifickou populační

historií v pruběhu větší části minulého a začátku tohoto století, kteráz jejípopulace ďělrázce|avýjimečný objekt

demograťrckého výzkumu.

Předložená prácemálogickou strukturu, působí kompaktním avyváženýmdojmem a je přehledná. V úvodních

třech kapitolách autor charakterizuje téma a cíle práce' zdůvodňuje výběr srovnávaných populací (Švédsko

a Česko), vymezuje studované období, podává přehled dostupné literatury @ohuŽel bez její diskuse). V této části

práce také popisuje dostupnost a kvalitu datoých zdrojů a pouŽité metodologické nástroje _ u někteých

prezentovaných metod (ednorozměrná dekompozice) však chybí odkazy na relevantní literaturu. Další dvě

kapitoly přináší stručný popis vývoje národnostního struktury Kazachstánu a srovnání sociálně-ekonomických

podmínek této středoazijské republiky země a dvou zmíněných vybraných států. Těžiště hodnocené práce

spočívá v následujících dvou kapitolách. V první z nich se Michal Petkov věnuje relativně detailní ana|ýze

procesu úmrtnosti podle věku' pohlaví a příčin úmrtí včetně mezinárodního srovnání s vybranými zeměmi.

Následující kapitola poskytuje zajimavé srovnání intenzity úmrtnosti tří vybraných národnostních menšin

evropského původu (Němců, Rusů a Ukrajinců) žIjícich v Kazachstánu s populacemi zemí jejich původu.

Y závěru autor stručně zhodnotil nejdůležitější výsledky své práce. Kvalitně sestavený Seznam literatury

obsahuje 3l titulů.

Z obsahového a formálního hlediska v předloŽené práci zdirazňuji především tyto nedostatky:

l. Autor nevyuživá existující datové zdroje (wHo mortaliý database), které umožňující provést detailní

analytické qýpočty v relativně dlouhém časovém období let l98l-2007 . Místo toho se uchyluje ke kombinaci

rťzrtých zdrqů (a rnetod), které poskytují potřebné ukazatele za omezená období, resp. pouze rybrané roky.

Důsledkem toho je, že například analýza úmrtnosti podle příčin smrti je značně omezena.

2. Negativem práce je také skutečnost, Že altor nepracuje s dalšími dator{ými zdroji (např. FAOSTAT, WHo

a další), které poskytují informace ýkající se někteých faktoru (spotřeba potravin, kouření apod.) ovlivňujících

struk|uru a intenzitu úmrtnosti.

Z dalších, především fonnálních nedostatlď uvádím:
. ve1ká četnost překlepů (seznamy obrázku a grafir jsou odstrašujícím příkladenr)
. na mnoha místech Úslqrt nekorektrrího psaní vellcých písmen (např. Německá národnost, european countries,

etnik Evropského původu, Německá Státní příSlušnost apod.)
. seznam použiých zkratek je nadepsán jako Seznam použité literatury
. z|<ratka ICD skutečně neznamená International causes of death ale International classification of diseases
. méně vhodný název pwni kapitoly (příliš neodpovídá obsahu)
. opakující se problémy s formátováním textu, nedodržování typografických pravidel (špatné odsazování

odstavce pod názvem a na noých stránkách, desetinné tečky v tabulkách apod.)
. na obr. 5 (str. 33) je u nepřímé standardizace jako standard uvedena věková struktura ČR
. poněkud zmatečné porovnání ukazatelů kojenecké úmrtnosti v tab. l0 a tab. 1 1 (str. 34-35; zjednoho zdroje

- wHo European health for all database - jsou prezentovány výrazně odlišné hodnoý ukazatele)



. nekritické přebírání hodnot zpoužiýchzdrojů (např. v tab, |2 hodnoty mateřské úmrtnosti pro CR)

. nekorektní rn.ipočet nepřímo standardizované chyby úmrtnosti (viz tabulka 9 na straně 33)

. v tab. 17 a 18 (str. 51_52) se nejedná o novotvary, ale o zhoubné novotvary

. v kapito|e zabývající se úmrtrrostí nrírodnostrrích menšin chybí srovnání úmrtrrosti kazašské národnosti

s celkovou úmrtnosti populace Kazachstánu
. V seznamu použité literatury některé poloŽky jsou neúplné (chybí např. vydavatel)

Žeanaz uvedených připomínek však nemůže zásadně ovlivnit celkově kladné hodnocení předložené diplomové

práce.Závěrem lze konstatovat,že autor se úspěšně vypořádal s tématem své práce aprokáza| schopnost odborné

práce na urovni odpovídající absolventu magisterského studia oboru Demografie. Proto mohu doporučit přijetí

diplomové práce Michala Petkova,(azachstán: úmrblost V evropském kontextu (srovnání s vybran;í'rni ewopskýnri

zeměmi a etnikv)..k obhaiobě.
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