
Posudek školitele na bakalářskou práci Lucie Komrskové 
„Vývoj intenzity úmrtnosti na nemoci spojené s konzumací alkoholu v krajích České republiky v letech 1994
až 2009“

Bakalářskou práci Lucie Komrskové „Vývoj intenzity úmrtnosti na nemoci spojené s konzumací alkoholu v krajích
České republiky v letech 1994 až 2009“ tvoří 50 stran textu a 11 stran příloh. Práce má standardní strukturu a je
rozdělena do šesti číslovaných kapitol včetně úvodu a závěru. Ty jsou doplněny seznamem použité literatury, přehledem
použitých zkratek a seznamy tabulek a obrázků.

Zvolené téma je velmi aktuální nejméně z několika hledisek. Česká republika jednak zaujímá přední příčku ve
světových tabulkách konzumace alkoholu, jednak nemoci způsobené nadměrnou konzumací mají v naší populaci své
nezanedbatelné místo mezi příčinami úmrtí. V neposlední řadě pak u nás také existují významné regionální rozdíly
v projevech obou předcházejících jevů, které mohou leccos napovědět o jejich pozadí i případně i perspektivách rozvoje.
  Těžiště předložené práce spočívá v analýze úmrtnosti související s alkoholem v krajích České republiky. Nemalá
pozornost je však autorkou věnována také seznámení čtenářů s „podstatným okolím“ dané problematiky, zejména
s vlivem konzumace alkoholu na zdraví člověka, se statistikou úmrtí podle příčin a se situací v oblasti spotřeby alkoholu
u nás. 

Lucie Komrsková zpracovala zvolené téma bakalářské práce samostatně. Svým přístupem k práci demonstrovala
dostatečně hluboký zájem o zvolenou problematiku, což se mimo jiné odrazilo také na celkové kvalitě předloženého
textu. Práce je přehledná nejenom z důvodu své logicky vytvořené struktury, ale také v důsledku autorčiny způsobilosti
vcelku dobře formulovat vlastní myšlenky a v neposlední řadě i díky své dobré formální úpravě. Současně autorka
prokázala znalost základních demografických i statistických metod a schopnost jejich korektního použití při řešení
praktických otázek. Patrně časová tíseň však zapříčinila, že se v předložené práci poměrně často vyskytují nedostatky,
které nejsou sice zásadního rázu, ale kterých se Lucie Komrsková mohla snadno vyvarovat. Pro ilustraci si uveďme
alespoň některé z nich. 

Minimálně nezvyklé je požívání mluvnické 3. osoby singuláru místo autorského plurálu. Na mnoha místech textu
autorka poněkud neodůvodněně aplikuje standardizované míry úmrtnosti podle pětiletých věkových skupin, navíc
způsob jejich výpočtu není v práci nikde uveden. V rámci prezentace datových zdrojů (str. 8) se Lucie Komrsková
dopouští několika chyb, kdy v seznamu literatury nenacházíme odpovídající korektně konstruované bibliografické
záznamy. Při uvádění matematických vztahů v podkapitole 1.2 na několika místech chybí u některých proměnných
index i (str. 9). Nepřesnosti ve vyjadřování se objevují např. na str. 19, kde ve 2. odstavci autorka píše o 8 litrech piva
a 8 litrech vína na osobu, ale přitom se jednoznačně jedná o objem alkoholu v uvedených druzích nápojů v přepočtu
na osobu. U tab. 6 na str. 22 není dobře zvolen ani název, není dobře navržena hlavička tabulky a chybí zde také odkaz
na zdroje dat, navíc doprovodný text není dostatečně srozumitelný. V kartogramech se objevují nestejně široké
intervaly, u některých grafů a tabulek (např. obr. 2 a 3, tab. 12 apod.) nejsou v názvech uvedeny měrné jednotky. Na
druhé straně však považuji za nutné vyzvednout kvalitní závěr práce a vzorně zpracovaný přehled literatury, i když také
v těchto případech může pozorný čtenář narazit na drobnější nedostatky, např. na straně 46 autorka omylem uvádí, že
úroveň regionální variability hodnotila pomocí variačního rozpětí. 
       Přes uvedené výtky mohu konstatovat, že posuzovaný text bezpochyby splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci
bakalářského studia demografie a proto předloženou práci Lucie Komrskové „Vývoj intenzity úmrtnosti na nemoci
spojené s konzumací alkoholu v krajích České republiky v letech 1994 až 2009“ navrhuji přijmout k obhajobě.
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