
Posudek oponenta na bakalářskou práci Lucie Komrskové 

„Vývoj intenzity úmrtnosti na nemoci spojené s konzumací alkoholu v krajích České republiky 

v letech 1994 až 2009“ 

 

Autorka si pro svou práci zvolila téma čtenářsky atraktivní, které skrývá široké možnosti analýzy. Cílem 

předkládané práce je zjistit, jak se vyvíjela intenzita úmrtnosti na nemoci spojené s alkoholem v České 

republice a krajích v letech 1994 až 2009. V souvislosti s tímto stanoveným cílem si pak autorka pokládá 

několik dílčích otázek, na které se v práci snaží najít odpověď. Text je rozdělen do 6 na sebe navazujících 

kapitol, kdy však samotné analýze je věnována jen kapitola pátá, kromě úvodu a závěru jsou tři kapitoly 

věnovány spíše teoretickému pozadí problematiky – působení alkoholu na zdraví člověka, výběru příčin 

smrti souvisejících s konzumací alkoholu a zhodnocení celkové spotřeby alkoholu v České republice 

v porovnání s jinými státy. 

V úvodní kapitole je uvedená i stručná diskuse s literaturou, spíše se však zaměřuje na využité zdroje dat, 

které jsou však nepřesně citovány a nejsou plně v souladu se seznamem použité literatury a datových 

zdrojů v závěru práce. Dále v úvodní kapitole uvedený popis metodiky bohužel obsahuje jen popis přímé 

standardizace míry úmrtnosti na vybranou příčinu, kde je užito částečně nepřesné značení ve vzorci (na 

str. 9 – u prvního vzorce chybí u úx horní index „i“). U kapitol 3 a 4 by zase asi bylo rozumné zvážit 

jejich uvedení v opačném pořadí, neboť kapitola 3, kde jsou definovány analyzované příčiny smrti, se 

více pojí s analýzou v 5. kapitole.  

V rámci kapitoly 4.2, zabývající se vývojem spotřeby alkoholu v České republice, autorka prováděla 

výpočet korelačního koeficientu s cílem ověření souvislosti mezi spotřebou vybraných druhů alkoholu  

a jejich cenou. Bohužel k tomuto výpočtu chybí bližší popis – zda se jednalo o závislost 

spotřebovávaného množství na ceně nebo změny spotřebovávaného množství na změně ceny, z jakého 

zdroje byly ceny přejímány a v hodnotách jakého období byly vyjadřovány (běžné ceny vs. stálé ceny), za 

jaké období byl korelační koeficient počítán. V této části také hlavička Tabulky 6 (str. 22) 

nekoresponduje s její náplní. 

Samotná demografická analýza je v práci reprezentována využitím standardizované míry úmrtnosti podle 

vybraných příčin a zhodnocení změn její variability v krajích ve třech vymezených časových intervalech. 

Přehlednosti napomáhá zobrazení výsledků v kartogramech, kde však chybí některé jejich povinné 

náležitosti (měřítko apod.). Na mnoha místech práce je zmiňována „standardizovaná míra úmrtnosti podle 

věku“ – není jasné, co je tím myšleno, ani jak byly hodnoty takového ukazatele počítány (míry úmrtnosti 

podle věku se nazývají „specifické“ a není potřeba jejich standardizace na jednotnou věkovou strukturu, 

pokud nejsou počítány za příliš široké věkové intervaly). 

Celkově lze konstatovat, že autorka zvolila v zásadě jednoduchý, o to však jasnější a průhlednější přístup 

k analýze. Celou problematiku se snažila pojmout poměrně komplexně, zároveň však stále v rozsahu 

odpovídajícím bakalářské práci. Bohužel práce působí relativní uspěchaností, kdy autorce některé více či 

méně závažné detaily unikly – kromě výše uvedených by bylo možné zmínit ještě nejednotné nebo 

nepřesné citování, překlepy nebo nevhodné rozložení textu na některých stránkách (např. 41 a 44). 

V závěru se ještě objevuje nepřesná zmínka, že variabilita mezi kraji byla hodnocena variačním rozpětím 

(str. 46), ale mělo se jednat o variační koeficient. Patrně jde však opět o překlep.  

Nedostatky zmíněné v tomto posudku však zcela nezastírají, že autorka v práci prokázala zájem  

o zpracovanou problematiku, schopnost nazírat na ní z více úhlů pohledu i vytyčit si cíle odpovídající 

tomuto typu prací a těch postupně dosáhnout. Celkově tedy práce představuje spíše stručné  



a jednoduché uvedení do studované problematiky, které umožňuje její další rozpracování. Předkládaná 

práce tedy splňuje nároky běžně kladené na bakalářské práce, a proto doporučuji přijmout bakalářskou 

práci Lucie Komrskové „Vývoj intenzity úmrtnosti na nemoci spojené s konzumací alkoholu v krajích 

České republiky v letech 1994 až 2009“ k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 5. června 2011       Mgr. Klára Hulíková Tesárková 

      oponent  


