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Abstract 

Questions about human life span, longevity and mortality in general are natural to 

almost everyone. This Doctoral Thesis deals with one central question – whether 

some limit of human life span or of its improvements exists. It is rather 

a methodological work, therefore its aim is to introduce not only relevant 

theories but above all the methods usable in the mortality analysis focused on 

adults or the oldest-old. At the beginning the most important theories and 

opinions of scientist dealing with mortality are introduced. In the first half of the 

analytical part mainly the traditional and basic approaches are included. The theme 

of life tables is opened by an analysis of its construction in the Czech Republic, 

together with its possible modifications. As a result the independent macro code 

for the SAS software is attached in the electronic Appendix. This macro enables 

to calculate the unknown parameters of selected mortality laws by the method 

of weighted non-linear least squares and to produce the smoothed and 

extrapolated values of mortality rates. Using the individual life durations, life 

tables according to education attainment were constructed (also attached in the 

electronic Appendix).  

In the second half of the work, there are several more sophisticated methods 

introduced. The first of them is analysis of the rectangularization process which 

is closely related to the life tables. The process is studied through several defined 

indicators. Many of them show the stagnation of their values during the latest 

years. Based on the results, the terms “derectangularization” and “shifting” were 

distinguished clearly. The process of mortality shifting was analyzed more in depth. 

Existence of this process is also the most important assumption in the analysis of 

tempo effects. In this work also the situation when this assumption does not hold 

was solved. Finally, the last methodological chapter was devoted to the frailty 

models, a concept related more to cohort data. 

Only several methods were incorporated to this Thesis, those using period data. 

That opens the themes for future research in this field, oriented more on cohort 

and also more detailed or even individual data. All the methods in the Thesis 

were also applied to real data. Where possible, data from Eastern as well as 

Western or Northern European countries were used. 
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Abstrakt 

Otázky týkající se dlouhověkosti, délky lidského života a úmrtnosti jsou 

přirozené asi všem. Tato dizertační práce vychází z klíčové otázky – zda existuje 

nějaký limit lidského života nebo jeho růstu. Práce je zaměřena metodologicky 

a jejím cílem je nejen představit relevantní teoretické přístupy, ale především 

metody využitelné v rámci analýzy úmrtnosti zaměřené na dospělou populaci 

a nejvyšší věkové skupiny. V úvodu jsou zmíněny nejdůležitější teorie a názorové 

proudy odborníků zabývajících se úmrtností. V první půlce analytické části práce 

jsou obsaženy spíše základní a tradiční přístupy. Tématika úmrtnostních tabulek 

je uvedena popisem konstrukce používané v České republice, včetně možných 

modifikací. Výsledkem je vytvořené samostatně použitelné makro pro statistický 

software SAS (elektronická příloha), které umožňuje metodou nejmenších 

vážených nelineárních čtverců počítat odhady hodnot neznámých parametrů 

vybraných úmrtnostních funkcí i vyrovnané a extrapolované hodnoty měr 

úmrtnosti. Za využití výpočtu individuálních délek lidského života byly 

sestaveny úmrtnostní tabulky podle dosažené úrovně vzdělání (elektronická 

příloha).  

Ve druhé půli práce jsou zařazeny pokročilejší metody analýzy. První z nich je 

analýza procesu rektangularizace, úzce svázaného s úmrtnostními tabulkami. 

K analýze bylo definováno několik ukazatelů, hodnoty mnoha z nich vykazují 

v posledních letech spíše stagnaci. Na základě dosažených výsledků byly důsledně 

odlišeny pojmy „derektangularizace“ a „shifting“ (posun úmrtnosti). Proces 

posunu úmrtnosti je v další části analyzován samostatně. Existence tohoto jevu je 

zároveň základním předpokladem v analýze vlivu tzv. časování. Tato práce se 

však zabývá i situací, kdy tento předpoklad dodržen není. Poslední metodologická 

kapitola je věnována modelům křehkosti. Jedná se o koncept více spojený 

s kohortním typem dat.  

V práci je obsaženo jen několik vybraných metod, byly voleny ty, které pracují 

s průřezovými daty. To zároveň otevírá tématiku vhodnou k dalšímu rozpracování 

v oblasti analýzy úmrtnosti, která by se měla více zaměřovat směrem k využití 

kohortních dat a také detailnějších nebo dokonce individuálních údajů. Všechny 

zahrnuté metody byly aplikovány i na reálná data. Kde to bylo možné, bylo do 

analýzy zahrnuto co nejvíce zemí, nejen z východní části Evropy.  
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Introduction 

The issue of human mortality, senescent and population ageing is the 

theme of many not only demographical works and studies. Estimations 

and forecasts of survival to the oldest age groups are among others also 

the political need – many developed societies need better planning so as 

to avoid the bankruptcy of their social, medical, insurance, pension and 

other public systems (Wachter, 1997). Biologists, demographers and 

many other scientists are trying to find any explanation of various 

individual life durations, causes of these differences and factors which 

possibly influence the human life span. The main reason behind this is 

the aim to find any ways how human lives could be extended (Gavrilov, 

Gavrilova, 1991). However, it could be stated that an interest in mortality 

and possibilities of future life span extension are natural to all of us. 

In demography there is still more and more attention paid to 

methods of mortality analysis. It is not only because of the reasons 

mentioned in the first paragraph of this introduction but also because of 

the better accessibility of demographic data and the possibility of using 

modern software.  

Despite the improvements of availability, data on mortality of 

people at the highest age groups are still less reliable and rare. In such 

cases, when it is impossible to carry out a comprehensive analysis based 

solely on published data, it is necessary to use some simplifying 

assumptions, generally to construct specific models. It is that part of 

demography covered partially in this work, what is often associated 

with demographic models, formal approaches, and general expressions, 

which are commonly validated only ex post using the empirical data. 

This approach thus partly falls into the field of so-called formal 

demography, working primarily with formal expressions and formal 

treatment of demographic relations and models. 
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Aims of the Thesis 

In accordance to the contemporary trends in the world’s demography, 

the main goal of this Thesis is to introduce, analyze or even deepen 

several selected methods of mortality analysis (some of them could be 

taken as the basic ones in demography) and to show their strengths, 

weaknesses and possibilities for current demographic research. In other 

words, within this work several questions are set and the aim is to try to 

find some possible answers and solutions to these questions rather than 

to solve them in one directive style. The aim of the Thesis could be also 

stated as to show that also the simplest issues (solved above all in the 

first part of the Thesis) could be an interesting source of inspiration for 

a further research in mortality analysis and sometimes could reveal new 

or maybe also a bit controversial themes, introduced mainly in the 

second half of this Thesis. The second part of the work leaves the basic 

concepts and builds upon them with the aim to present and evaluate 

some more sophisticated methods. 

This Doctoral Thesis attempts to provide an overview of several 

selected methods usable for the analysis of changes in mortality at adult 

ages including their application in demographic practice. The goal is not 

to provide an exhaustive summary of all the possible and existing 

analytical methods, attention is devoted particularly to several issues 

and methods that are currently the most frequently discussed in 

demography, are actually studied or are promising for the future usage, 

and sometimes are even slightly controversial in the field of demography. 

Moreover, all the included methods use period data for the analysis. 

In accordance to the above stated general aims of the Thesis there 

could be 6 partial goals defined: 

1) To present briefly the advantages of graphical methods in 

demography and the possibility of their integration into routine 

work of demographers. In the chapter devoted to graphical 

methods only those are selected which are then used within the 
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rest of the Thesis. These methods enable to show three 

dimensions of a demographic process – age, period and cohort 

development. 

2) To analyze the current practice of official life tables construction 

mainly in the Czech Republic, which uses the traditional 

Gompertz-Makeham method of mortality smoothing. Part of the 

Thesis is focused on a deeper analysis of the construction 

procedure of life tables, it describes the method used for the 

parameter estimation of the Gompertz-Makeham function in the 

Czech practice and shows the sensitivity of this technique to the 

initial assumptions. 

3) To introduce one of the most accurate methods of parameter 

estimation, the non-linear weighted least squares method. In 

connection with the need to automate and accelerate this 

procedure, a program code for the SAS statistical software was 

developed and attached in an electronic form to this Thesis as 

an Appendix. 

4) To describe the issue of the rectangularization process and its 

consequences, and to deal with the process of mortality shifting 

in depth in the theoretical as well as practical point of view. 

5) To present the concept of tempo effects and its suitability for 

available data related to the process of mortality. The necessary 

assumption of this concept is evaluated in the Thesis and an 

alternative method of adjustment is introduced and modified for 

the purpose of mortality analysis. 

6) To offer an introduction to the analysis of population 

heterogeneity and an illustration of its usage within the so-

called frailty models. This last theme represents the partial 

transition to the cohort data analysis. 

The issues may seem to be almost independent but the important 

ties are presented also in the Thesis. 
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Data, methods and theoretical approaches 

Within the text of the Thesis there are analyzed not only the data for the 

Czech Republic. In some cases these data are used only for the 

illustration of a particular method which could be then applied to any 

other data set. Where more countries are analyzed then usually more 

Eastern European countries are involved into the analysis so as the 

comparison with Western or Northern Europe could be done. Where 

longer time series were necessary (analysis of the tempo effect) there 

data for only some selected countries were used. 

Within the whole Thesis there are two main sources of data – the 

Human Mortality Database (2010) and the Czech Statistical Office 

(2010–2012; 2011) where aggregated as well as individual data were 

used. 

The very beginning of the Thesis is introduced by selected 

theoretical approaches to the issue of human mortality, senescent and 

ageing. In the background there stands the central question of the 

analysis, whether some limit of the life span and its improvements 

exists. Many theories are connected with this issue. According to their 

expected or proclaimed answer to the stated question, three basic groups 

of scientists could be distinguished.  

The first of them, the optimists (visionaries), suppose that any limit 

of the human life does not exist or that such a limit is still growing and 

we are not approaching to it. Members of the second group, the 

empiricists, are thinking about the future outlooks through the present 

and past trends of the mortality development. Based on that they 

suppose also an increase of the life expectancy in the future (to 

ca 100 years during this century), but not as significant as the optimists. 

The last group, the pessimists (or traditionalists), suppose that the life 

expectancy (or the human life) cannot increase significantly in 

comparison with the contemporary values. Therefore they expect that 

the life expectancy will remain also in the future at values around 
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ca 85 years (Manton et al., 1991). All the three groups of scientists work 

in their argumentations with three main hypotheses (described e.g. by 

Wilmoth, 1997) – “limited-life-span hypothesis”, “limit-distribution 

hypothesis” and “compression-rectangularization hypothesis”. 

In the first half of the Thesis mostly the issues related to the life 

tables are analyzed. Not only that the contemporary method of life 

tables in the Czech Republic was introduced, it was also applied to real 

data. The aim was to present the sensitivity of the approach (the King-

Hardy method) to the initial assumptions. For a simple sensitivity 

analysis the SAS software was used. For this software also the macro 

code was developed (and attached to the Thesis) which enables to use 

a more sophisticated method of parameter estimation. This macro 

contains several selected functions of mortality smoothing and 

extrapolation (the Gompertz, Gompertz-Makeham, modified Gompertz-

Makeham, Kannisto, Thatcher and Coale-Kisker functions) and all of 

them could be applied to empirical data from more calendar years in 

one moment. This macro was used also in other parts of the Thesis. 

When dealing with the life tables the interest was focused also on 

the method of mortality rates calculation, because these rates are the 

basic input for the tables. In this part the individual data for the Czech 

Republic were used (Czech Statistical Office, 2011). The rates were 

calculated for the 1
st
, 2

nd
 and also the 3

rd
 classes of events (deaths). For 

model data as well as the empirical data it was proved that different 

results could be obtained when the individual life durations are used for 

the calculation of the time exposure in comparison to the traditional 

method when the time exposure is estimated as the number of survivors 

in the middle of the studied time period. 

The individual mortality data were used also for the illustration of 

the frailty models in the last methodological chapter. The frailty models 

were solved in the statistical and analytical software R. 
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Main results 

The Doctoral Thesis is a rather a methodological work and that is why 

the main concentration was focused on the particular methods, its 

application or evaluation. In the text of the Thesis each individual 

method is described, modified (if needed) and applied to model and/or 

real data. Then the results are presented and commented only briefly. 

Figure 1: Probability of dying according to education attainment, 1st class of deaths, 

Czech Republic, by sex, 2009–2010, smoothed by the Thatcher method 

 
Note: In the legend of the graph, there are the particular levels of the education. “1” stands for the 

category “primary education, no education or unknown”, “2” stands for the lower secondary 
education, “3” stands for the higher secondary education and “4” for the tertiary education.  

Source of data: author’s calculation based on Czech Statistical Office (2011) and Hulík, Fiala 

(2011) 

The first part of the Thesis has two main outputs – the SAS macro 

code (mentioned already in the previous part of this Summary and 

attached to the Thesis) and the life tables according to education 

attainment for the Czech Republic which were calculated by several 

various methods. The tables are also attached in an electronic form in 

the Appendix. These tables proved the important relation between the 

level of education and mortality. An interesting conclusion could be 
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found for females where the probability of dying for the least educated 

group (no or only primary education) is at some ages even lower then 

for the group with lower secondary education (Figure 1). This anomaly 

was already mentioned by Rychtaříková (2010). 

The first chapter of the second part of the Thesis is partially related to 

the issue of life tables as well as to the theoretical approaches mentioned 

above. It deals with the process of rectangularization of the survival curve 

(or mortality compression). After the definition of several necessary 

indicators the development was analyzed in selected European countries. 

Finally the terms “rectangularization”, “derectangularization” and 

“mortality shifting” were clearly distinguished. By the mortality shifting 

it is understood the process following to the rectangularization when the 

whole mortality pattern is shifted to higher ages without any change of its 

shape or variability. Through the selected defined indicators it was proved 

that such a development could be traced in some developed low-mortality 

countries like for example Sweden. 

The process of mortality shifting was studied more in depth using 

real as well as generated data. It was shown that the “pure” mortality 

shifting would appear for exponentially increasing mortality where the 

constant relative decrease of mortality rates occurs. The process of 

mortality shifting could be (with some simplification) taken as the 

currently most favorable mortality development. Results of this 

development are (1) the horizontal shift of the life table functions to 

higher ages, (2) higher concentration of survivors at higher ages and 

(3) the increase of the modal age at death. 

Mortality shifting is also an important assumption for calculation of 

the tempo-adjusted measures (within the analysis of tempo effect). The 

tempo effects were studied mostly by Bongaarts and Feeney (1998) who 

proposed the adjusting methodology also for the process of mortality 

(2002). Their methodology is based on the assumption of constant 

variability of age-specific mortality rates. When this assumption does 

not hold, an alternative method of adjustment could be used (Kohler, 
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Philipov, 2001). This method was slightly modified within this work so 

as to be suitable for the process of mortality. The results confirmed that 

the tempo-adjusted measures are lower than the un-adjusted ones. 

However, the main developmental trends are the same (see Figure 2). 

Figure 2: Tempo-adjusted mean age at death based on the rates of the 2nd kind, 

selected European countries, by sex, 1866–2006 

 
Source of data: author’s calculation based on Human Mortality Database (2010) 

The last chapter of the methodological part of the Thesis was 

devoted to the introduction of the concept of unobserved heterogeneity 

and the frailty models (e.g. Vaupel et al., 1979; Wienke, 2011). Frailty 

models are a special type of the proportional hazards models in the 

survival analysis where at least one differentiating factor is considered 

as unobservable – the frailty.  

Frailty models are primarily derived for cohort data. However, it 

was illustrated in the Thesis that also the results obtained for the period 

data could reveal some interesting aspects influencing the overall 

mortality development, e.g. the composition of the total population 

according to the levels of frailty of the survivors. It was shown that the 

average level of frailty in the population decreases with age more 
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rapidly for males in comparison to females. Because of that females 

could live some 10 years longer than males with the same level of 

frailty. For both sexes then it was confirmed that at the extreme ages the 

concrete level of frailty doesn’t play a significant role because only 

a small group of the most robust individuals survive to that age. 

 

Conclusions 

This Thesis is one from not very common methodological works, which 

tries to brings to the (mainly Czech or Eastern European) reader the 

possibility to learn some maybe new and interesting approaches or to 

develop in more detail the traditional and used ones. All the methods 

introduced in this work were applied also to real data so that the results 

could be seen together with its brief interpretation. 

Methods introduced in the Thesis have one aspect in common – they 

all are trying to find any way how to prove the existence or nonexistence 

of the theoretical limit of life span. Therefore they all study various 

aspects of the same mortality process. Then all the methods are in fact 

different answers to the initial question about the limit of human life 

span. All the involved issues also open the possibilities for the future 

research in the field of demographic methodology. It should be focused 

more on cohort or detailed (also individual) data. 

It could be concluded that the introduced approaches and concepts 

were derived with relation to the question whether there exist some 

limit of the human life. Although all the methods were applied in 

practice and studied in more detail, none of them could verify or prove 

the existence, but also the non-existence, of limits of human life. So this 

question will probably remain open also in the future. 
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Úvod 

Tématika lidské úmrtnosti, individuálního i populačního stárnutí se stala 

předmětem mnoha nejen demografických prací a studií. Odhady přežívání 

do nejvyšších věkových skupin mj. představují v dnešní době politickou 

potřebu, mnohé vyspělé společnosti závisí na kvalitním plánování, aby 

zabránily kolapsu jejich sociálního, zdravotnického, pojistného, 

penzijního a dalších veřejných systémů (Wachter, 1997). Biologové, 

demografové stejně jako jiní odborníci se snaží nalézt vysvětlení 

variability délek lidského života, příčiny těchto diferencí a faktory, které 

by mohly mít teoreticky na délku lidského života vliv. Za těmito snahami 

lze tušit jeden hlavní důvod – snahu nalézt způsob, jak lidský život 

prodloužit (Gavrilov, Gavrilova, 1991). Nicméně je možné říci, že zájem 

o témata spojená s úmrtností a možností prodloužit lidský život je 

přirozený nám všem. 

V demografii je stále více pozornosti soustředěno na metody 

využitelné v analýze úmrtnosti. Není to jen z důvodů zmíněných 

v předchozím odstavci tohoto úvodu, ale také proto, že roste dostupnost 

demografických dat a možnosti využívat moderní software. 

I přes zmíněnou lepší dostupnost dat, údaje týkající se lidské 

úmrtnosti v nejvyšších věkových skupinách je nutné považovat za méně 

spolehlivé a stále spíše vzácné. V takových případech, kdy není možné 

analýzu založit výhradně na empirických datech, je nutné přistoupit 

k užití různých zjednodušujících předpokladů, nebo obecně konstruovat 

a využívat specifické modely. To je právě ta část demografie, která je 

částečně pokrývána touto prací a která je často spojována 

s demografickým modelováním, formálními přístupy a obecnými 

vyjádřeními často ověřovanými až ex post pomocí empirických dat. 

Takový přístup tak částečně spadá do oblasti tzv. formální demografie 

pracující primárně s formálními výrazy a formálním přístupem 

k demografickým vztahům a modelům. 
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Cíle práce 

V souladu se současnými trendy světové demografie si předkládaná 

dizertační práce stanovila cíl představit, analyzovat a případně dále 

prohloubit vybrané metody analýzy úmrtnosti (některé z nich mohou 

být považovány za základní v rámci demografie) a zároveň poukázat na 

jejich výhody, nevýhody a využitelnost v rámci demografického 

výzkumu. Jinými slovy lze říci, že v rámci práce je položeno několik 

otázek a cílem je hledat pro ně různé možné odpovědi, ne je nutně 

vyřešit jen jediným nabízejícím se způsobem. Práce se tak snaží ukázat, 

že i nejzákladnější demografické otázky (řešené převážně v první části 

práce) mohou být zajímavým zdrojem inspirace pro další výzkum 

v oblasti analýzy úmrtnosti a někdy také mohou odhalit další nová, 

někdy možná i trochu kontroverzní, témata. Ta jsou představena 

především ve druhé části práce, kde se téma již vzdaluje základním 

demografickým konceptům a naopak na nich dále staví s cílem ukázat 

a zhodnotit vybrané sofistikovanější metody. 

Tato dizertační práce se snaží poskytnout přehled vybraných metod 

využitelných pro analýzu změn úmrtnosti v dospělém věku včetně jejich 

aplikace v praxi. Nebylo záměrem poskytnout vyčerpávající výčet všech 

možných a existujících analytických postupů, pozornost byla zaměřena 

především na takové přístupy a metody, které jsou v současné 

demografii nejčastěji diskutovány, studovány nebo se ukazují být slibné 

pro budoucí užití. Některé z nich mohou být považovány částečně až za 

kontroverzní (jak bylo uvedeno výše). Navíc všechny v práci představené 

metody využívají (nebo jsou aplikovatelné na) průřezová data. 

V souladu s těmito obecně zmíněnými záměry práce je možné 

definovat 6 specifických dílčích cílů: 

1) Stručně představit výhody grafických metod v demografii 

a možnosti jejich začlenění do běžné práce demografů. 

V kapitole věnované tomuto tématu jsou představeny jen ty 

metody, které jsou následně využívány ve zbytku textu práce. 
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Tyto metody umožňují sledovat vývoj demografického procesu 

ze tří základních perspektiv – věku, období a kohorty. 

2) Zhodnotit současný postup konstrukce oficiálních úmrtnostních 

tabulek (především) České republiky, kde je využívána tradiční 

Gompertz-Makehamova metoda vyrovnávání úmrtnosti. Část 

práce je věnována také hlubší analýze možností konstrukce 

tabulek, popisuje používaný postup odhadu parametrů 

Gompertz-Makehamovy funkce aplikovaný v České republice 

a ukazuje citlivost tohoto postupu na vstupní předpoklady. 

3) Představit jednu z nejsofistikovanějších metod odhadu 

parametrů vyrovnávacích a extrapolačních funkcí – metodu 

vážených nelineárních nejmenších čtverců. Ve spojitosti 

s nutností tento odhad automatizovat a zrychlit byl vytvořen 

kód makra pro statistický software SAS. Kód je přiložen 

v elektronické podobě k dizertační práci. 

4) Prezentovat téma tzv. procesu rektangularizace a jeho souvislostí 

a především se v této části zabývat více detailně tzv. procesem 

posunu úmrtnosti, a to jak v teoretické tak praktické rovině. 

5) Zabývat se konceptem tzv. efektu časování a jeho aplikací na 

dostupná data v rámci procesu úmrtnosti. V práci je zhodnocen 

základní předpoklad tohoto přístupu a zároveň je představena 

i aplikována alternativní možnost výpočtu očištěných měr, která 

je v rámci práce dále modifikována. 

6) Uvést do oblasti analýzy heterogenity populace a ilustrovat její 

využití v rámci tzv. modelů křehkosti. Toto poslední téma práce 

zároveň představuje částečný přechod k využití kohortních dat 

v analýze úmrtnosti. 

Jednotlivá témata práce se mohou zdát téměř nezávislá, nicméně 

v práci jsou zdůrazněny důležité vazby, které lze mezi nimi najít. 
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Data a postupy a teorie 

V rámci dizertační práce nebyla podrobena analýze jen data za Českou 

republiku. V některých případech byla tato data jen použita pro ilustraci 

konkrétního postupu, který může být následně aplikován na jakékoli 

jiné údaje. Pokud do analýzy vstupovalo více zemí, pak bylo většinou 

zahrnuto více východoevropských států, aby bylo možné jejich 

porovnání s vývojem v západní nebo severní části Evropy. Kde však 

bylo nutné použít delší časové řady (například v analýze efektu 

časování), tam byly použity údaje jen za několik vybraných zemí. 

V celé práci jsou využívány dva hlavní zdroje dat – Human Mortality 

Database (2010) a údaje Českého statistického úřadu (Czech Statistical 

Office, 2010–2012; 2011), kde byla využita jak agregovaná, tak 

i individuální data. 

V samotném úvodu práce jsou představeny vybrané teoretické 

přístupy k tématice lidské úmrtnosti a stárnutí. V jejich pozadí stojí 

jedna ústřední otázka analýzy, zda existuje limit délky lidského života 

a jeho prodlužování. S touto otázkou se pojí mnohé teorie. Na základě 

jejich pravděpodobné odpovědi je možné rozlišit tři skupiny jejich 

zastánců. 

První z nich, optimisté (vizionáři), předpokládají, že neexistuje 

žádný limit lidského života nebo že se takový limit stále přesouvá do 

vyššího věku a lidská populace se k němu ani nepřibližuje. Zástupci 

druhé skupiny, empirici, pohlíží na budoucí možný vývoj 

prostřednictvím minulých a současných trendů vývoje úmrtnosti. Na 

základě toho očekávají růst střední délky života (odhadují hodnotu 

cca 100 let již během tohoto století), nicméně jejich očekávání nejsou 

tak významná jako v případě optimistů. Poslední skupina, pesimisté 

(nebo také tradicionalisté), nečekají již výrazný nárůst střední délky 

života v porovnání s jeho současnou hodnotou. I v budoucnu tak 

předpokládají hodnoty tohoto ukazatele okolo cca 85 let (Manton et al., 

1991). Všechny tři názorové skupiny často pro svou argumentaci 



 
         17           

využívají tři základní hypotézy (popsal je např. Wilmoth, 1997) – 

hypotézu omezené délky lidského života, hypotézu limitního rozdělení 

úmrtnosti a hypotézu komprese a rektangularizace. 

V první polovině práce jsou rozebírána především témata vztahující 

se k úmrtnostním tabulkám. Nejen že je popsána aktuální metodika 

konstrukce tabulek v České republice, ale tento postup byl i aplikován 

na reálná data. Cílem bylo prověřit citlivost aktuálního postupu (King-

Hardyho metoda) vzhledem ke vstupním předpokladům. Pro 

jednoduchou citlivostní analýzu byl využit statistický software SAS. Pro 

tento software byl také vyvinut makro-kód (připojený k dizertační práci), 

který umožňuje využití sofistikovanější metody odhadu parametrů. Toto 

makro obsahuje několik vybraných metod vyrovnání a extrapolace 

úmrtnosti (Gompertzovu, Gompertz-Makehamovu, modifikovanou 

Gompertz-Makehamovu, Kannistovu, Thatcherovu a Coale-Kiskerovu 

funkci). Všechny tyto funkce mohou být aplikovány na empirická data 

za více let najednou. Představené makro bylo využito i v dalších částech 

práce. 

Při zkoumání konstrukce tabulek života byl zájem zaměřen také na 

způsob výpočtu věkově-specifických měr úmrtnosti, protože tyto míry 

představují základní vstup úmrtnostních tabulek. V této části byla 

využita mj. individuální data za zemřelé v České republice (Czech 

Statistical Office, 2011). To umožnilo konstrukci měr pro všechny tři 

hlavní soubory událostí (úmrtí). Jak pro modelová, tak pro reálná data, 

bylo dokázáno, že výsledky počítané pomocí individuálních délek 

života se liší od výpočtu stojícího na tradičnějším postupu odhadu doby 

expozice, kdy tato doba je odhadována prostřednictvím počtu žijících ve 

středu studovaného časového intervalu. 

Individuální data za zemřelé byla využita také pro ukázku analýzy 

pomocí modelů křehkosti v poslední metodologické kapitole práce. 

Modely křehkosti byly řešeny v rámci statistického a analytického 

software R. 

 



                 18 

Nejdůležitější výsledky 

Dizertační práce je spíše metodického charakteru, a proto je hlavní zájem 

soustředěn především na jednotlivé metody, jejich aplikaci a zhodnocení. 

Každá představená metoda je v práci popsána, modifikována (pokud to 

bylo nutné) a aplikována na modelová a/nebo reálná data. Prezentované 

výsledky jsou jen stručně komentovány. 

První část práce má dva hlavní výstupy – makro-kód pro software 

SAS (zmíněný již v předchozí části tohoto autoreferátu a připojený 

k práci) a různými způsoby počítané úmrtnostní tabulky podle dosažené 

úrovně vzdělání pro populaci České republiky. Tyto tabulky jsou také 

v elektronické formě připojeny k práci. Pomocí nich se podařilo doložit 

důležitou souvislost mezi dosaženým vzděláním a úrovní úmrtnosti. 

Zajímavé jsou výsledky pro ženy, kdy pravděpodobnost úmrtí pro 

nejnižší úroveň vzdělanosti (bez vzdělání nebo se základním vzděláním) 

je v některých věcích nižší než pro ženy se středním vzděláním bez 

maturitní zkoušky (Obrázek 1). Toto specifikum zmínila již např. 

Rychtaříková (2010). 

První kapitola druhé části práce je částečným navázáním na 

problematiku úmrtnostních tabulek i teoretické přístupy představené 

výše. Zabývá se procesem rektangularizace křivky dožívajících se (nebo 

také komprese úmrtnosti). K analýze vývoje vybraných evropských 

zemí bylo využito zavedených ukazatelů. Tím bylo nakonec možné 

striktně rozlišit význam pojmů „rektangularizace“, „derektangularizace“ 

a „posun úmrtnosti“. Poslední jmenovaný proces je chápán jako 

navazující na proces rektangularizace, kdy se křivka úmrtnosti posouvá 

do vyššího věku bez změny jejího tvaru nebo variability. Za využití 

vhodných ukazatelů bylo dokázáno, že takový vývoj je možné sledovat 

u vyspělých zemí s obecně nízkou úrovní úmrtnosti jako je Švédsko. 

Proces posunu úmrtnosti byl dále studován za pomoci jak reálných, 

tak i modelově generovaných dat. Prokázalo se, že posun ve své „čisté“ 

podobě je možné sledovat např. v případě exponenciálně rostoucí 
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intenzity úmrtnosti, která se sníží v každém věku o konstantní podíl 

původní hodnoty. Tento proces je také možno chápat (s určitou mírou 

zjednodušení) jako v současné době nejpříznivější vývoj úmrtnostních 

poměrů. Výsledkem takového vývoje je (1) horizontální posun 

tabulkových funkcí do vyššího věku, (2) větší koncentrace přežívajících 

ve vyšším věku a (3) růst modálního věku úmrtí. 

Změny úmrtnosti odpovídající procesu posunu jsou také důležitým 

předpokladem pro aplikaci očišťování standardních demografických 

ukazatelů o vliv časování. Tzv. tempo efekty (vliv časování) studovali 

především Bongaarts a Feeney (1998), kteří také navrhli možný postup 

očištění od tohoto efektu, a to i pro proces úmrtnosti (2002). Jejich 

navržená metodologie je založena na zmíněném předpokladu neměnné 

variability věkově-specifických měr úmrtnosti. Pokud tento předpoklad 

není dodržen, je možné využít alternativní přístup (Kohler, Philipov, 

2001), který byl v rámci dizertační práce dále částečně modifikován 

a uzpůsoben pro využití v rámci analýzy úmrtnosti. Výsledky potvrdily, 

že hodnoty ukazatelů očištěných od vlivu časování jsou nižší než 

v případě neočištěných (standardních) ukazatelů. Nicméně základní 

vývojové trendy zůstávají v obou případech stejné (viz Obrázek 2 výše). 

Poslední kapitola metodologické části práce je věnována 

představení konceptu skryté heterogenity a tzv. modelů křehkosti (např. 

Vaupel et al., 1979; Wienke, 2011). Modely křehkosti jsou speciálním 

typem modelů proporcionálních rizik v rámci analýzy přežívání, kde 

nejméně jeden diferencující faktor není pozorovatelný – úroveň 

křehkosti.  

Modely křehkosti jsou primárně určeny pro analýzu kohortních dat. 

Nicméně na příkladu bylo ukázáno, že i v případě aplikace na průřezová 

data je možné odhalit zajímavé aspekty mající vliv na celkovou úroveň 

úmrtnosti a její vývoj – např. strukturu přežívající populace z hlediska 

úrovně křehkosti. Bylo tak např. doloženo, že průměrná úroveň 

křehkosti v populaci klesá s věkem rychleji v případě mužů nežli žen. 

Proto také ženy žijí v průměru o cca 10 let déle v porovnání s muži, 
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kteří mají stejnou úroveň křehkosti. Pro obě pohlaví se však potvrdilo, že 

v nejvyšších věcích již konkrétní úroveň křehkosti nehraje významnou 

roli, protože do těchto věků přežívá jen malá skupina nejodolnějších 

jedinců v rámci dané populace. 

 

Závěry 

Tato dizertační práce patří mezi méně časté metodologicky zaměřené 

práce a snažila se dát čtenáři (především asi z České republiky nebo 

obecně východní části Evropy) příležitost poznat možná nové nebo 

zajímavé postupy, případně ty tradiční a používané detailněji rozvinout. 

Všechny metody zahrnuté do této práce byly aplikovány na reálná data 

a získané výsledky byly stručně komentovány. 

V práci obsažené metody mají jedno společné – všechny se snaží 

nalézt způsob jak dokázat existenci nebo neexistenci teoretického limitu 

lidského života. I proto všechny studují jen rozličné aspekty stejného 

procesu úmrtnosti. Tím tedy všechny tyto metody představují rozdílné 

odpovědi na onu klíčovou otázku. Zahrnutá témata zároveň otevírají 

další možnosti budoucího výzkumu na poli demografické metodologie, 

který by se měl více zaměřovat na kohortní typ dat a také podrobná 

(případně i individuální) data. 

Je možné konstatovat, že představené přístupy a koncepty byly 

formulovány ve vztahu k otázce ohledně limitu délky života. Přestože 

byly všechny postupy aplikovány a detailně studovány, žádný z nich 

neprokázal, že by mohl být použit jako důkaz existence, ale 

ani neexistence, tohoto limitu. Tato otázka tedy zůstává i nadále otevřená. 
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