
Posudek škoIite|e na dip|omovou práci Michala Petkova: ,,Kazachstán: úmrtnost v evropském
kontextu (srovnání s vybranými evropskými zeměmi a etniky),,

Dip|omová práce studenta Micha|a Petkova ,,Kazachstán: úmrtnost v evropském kontextu
(srovnání s vybranými evropskými zeměmi a etniky),, má 67 stran textu. Práce nemá pří|ohy
a je |ogicky rozdě|ena na 8 zák|adních kapito| včetně úvodu a závěru. Její součástíje přeh|ed
použitých zkratek (omy|em nazvaný seznamem použité |iteratury), seznamy tabu|ek, obrázků
a použité |iteratury.

Před|ožená dip|omová práce Micha|a Petkova patří mezi práce tematicky náročnější' Přístup
k pot řebným datům i  sekundárním informacím neby| jednoduchý,  a to nejenom z h led iska
jazykového. Samotné téma neby|o v odborné demografické |iteratuře doposud důkladněji
rozpracováno, přestože se jedná o téma z h|ediska dotčené země i v mezinárodním kontextu
ve|mi aktuá|ní.  Jeho význam přesahuje hranice v|astnídemograf ie  a zasahuje jak do medicíny
(z t ituIu specif ické struktury i vývoje úmrtnosti), tak do po|it ických i ekonomických věd (z
titulu geopolit ického postavení Kazachstánu a roIe přírodních faktorů v sociá|ně
ekonomickém rozvoji země a s nimi spojených pří|ežitostíi r izik).

Před|ožená práce má logickou strukturu a působí ve|mi kompaktním dojmem. Neobsahuje
zbytečné informace a je přehIedná' V první až třetí kapitoIe autor představuje téma a cí|e
práce, zdůvodňuje výběr standardů pro komparativní ana|ýzy (ČR, Švédsko, Německo,
Ukrajina, Rusko), zvo|ené časové rámce, uvádí přeh|ed Iiteratury, diskutuje dostupnost dat a
nastiňuje metodiku svého bádání včetně použitých indikátorů. Na ,,technické.. kapito|y
navazuje historiografický úvod s výrazným zaměřením na vývoj obyvate|stva zejména ve 20.
století a jeho etnické s|ožení. Ekonomický a sociá|nívývoj Kazachstánu jsou nastíněny v páté
kapito|e, přičemž jeho zaostávání v sociá|ní ob|asti je dokumentováno na vývoji nák|adů na
zdravotnictví' Jádro před|ožené dip|omové práce tvoří šestá a sedmá kapito|a. První z nich
obsahuje kompaktní zák|adní ana|ýzu úmrtnost i  od obecného náh|edu,  přes poh|avní a
věkovou strukturu s|edovaného procesu, až po jeho diferenciaci dle příčin úmrtí' Jako
standardy zde vstupují Česká repub|ika a švédsko. V sedmé kapito|e se dip|omant zabývá
diferenciací úmrtnosti d|e etnické příslušnosti a úmrtností přís|ušníků h|avních etnických
menšin evropského původu (Němci, Rusové a Ukrajinci) porovnává s úmrtností v zemích
jejich původu. V závěru jsou shrnuty zák|adní poznatky získané při zpracování tématu
dipIomové práce.

Pozit ivně na ce|é práci hodnotím přímočarost uvažování a smys| autor pro podstatnou
informaci. Text se nikde neodk|ání zbytečně od vymezeného tématu, poznatky jsou
prezentovány úspornou formou, přitom však zce|a srozumite|ně. Až na výjimky jsou dobře
dokumentovány zdroje informací a dalších dat. Autor prokáza| svou dobrou až ve|mi dobrou
orientaci nejenom v demografické prob|ematice, ale také v histori i  Kazachstánu a ce|ého
širšího post-sovětského prostoru' Jak histori i , tak poIit ické, ekonomické a sociá|ní souvis|osti
dokáže zajímavě a přitom korektně podat a uvádět je ve vzájemných souvis|ostech.

Je proto škoda, že se důs|ednějším přístupem kformě práce nepostavi| stejně jako k jejímu
obsahu' Rušivě působí především zbyteční technické nedostatky, jako jsou překlepy, j ichŽ
práce obsahuje více, než je únosné. Prob|émem je psaní ve|kých písmen a j istá

termino|ogická nepozornost, nedůs|ednost, resp. nevyzrálost autora (např. ,, internationaI
causes of death.. na str. 7, ,,tabu|kový počet populace A dožívajících se přesného věku,. na



str. 17, nekorektní definice pravděpodobné délky života na str. 39, apod.). Nedostatečná
soustředěnost a menší důs|ednost snižují také kvaIitu některých tabu|ek a grafů, u nichž
nejsou často uvedeny měrné jednotky a sty|ově a obsahově jednotný není ani jej ich další
popis .  V něko| ika případech se |ze setkat  s  uvedením dup| ic i tní informace (např '  tab.  6 a graf
3) nebo zařazením určité informace pod j iné téma (např. na str. 32 se v kapito|e o úmrtnosti
objevuje graf vývoje úhrnné p|odnosti). Ve výčtu méně či více závažných nedostatků by
přitom by|o možné pokračovat'

Přesto tyto a da|ší nedostatky práce se přik|áním kjejímu k|adnému hodnocení. Jsem totiž
přesvědčen, že autorjejím obsahem a způsobem vytváření a zprostředkování svých poznatků
dokázal svou odbornou způsobi|ost odpovídající požadavkům k|adeným na abso|venty studia
demografie na naší faku|tě. Proto doporučuji př i jmout dip|omovou práci Micha|a Petkova
,,Kazachstán: úmrtnost v evropském kontextu (srovnání s vybranými evropskými zeměmi a
etn iky) , ,k  obhajobě '
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