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Problematika analýzy, modelování a prognózování úmrtnosti je v současné době velmi 

aktuální. Co nejpřesnější odhady budoucího počtu a věkové struktury osob, zejména ve 

starším věku, budou velmi důležité pro včasnou přípravu opatření vedoucích k udržení 

stability řady veřejných systémů, např. důchodového, sociálního a zdravotního. I když má 

předkládaná dizertační práce převážně teoretický a metodologický charakter, je její téma 

velmi aktuální a důležité i z praktického hlediska. 

V úvodní části jsou stručně shrnuty nejdůležitější poznatky a teorie týkající se 

úmrtnosti a způsobů jejího zkoumání. Dalších několik kapitol je podrobněji věnováno 

základním metodám analýzy úmrtnosti. Jsou zde pochopitelně zmíněny úmrtnostní tabulky 

a způsob jejich výpočtu prováděný ČSÚ. Ten je však doplněn ukázkou možnosti využití 

individuálních dat pro zpřesnění výpočtu specifických měr úmrtnosti i popisem metod 

výpočtu úmrtnostních tabulek podle dosažené úrovně vzdělání. 

Autorka však rovněž uvádí příklad využití moderních metod využívajících statistický 

software SAS. Jedná se nejen o grafické metody demografické analýzy, ale i o makro sloužící 

k výpočtu odhadu parametrů funkcí používaných pro modelování úmrtnosti v nejvyšším věku. 

Druhá část práce obsahuje pokročilejší a mnohem sofistikovanější metody analýzy 

úmrtnosti. S úmrtnostními tabulkami je úzce spojen proces tzv. rektangularizace křivky počtu 

dožívajících. Poměrně velká část práce je věnována problematice tzv. posunem úmrtnosti do 

vyššího věku. Kromě různých metod analýzy tohoto fenoménu je zmíněn i jeho možný vliv na 

nadhodnocení střední délky života počítané v průřezových úmrtnostních tabulkách a zmíněna 

metoda „očištění“ výpočtu střední délky života od vlivu tzv. tempo efektu (časování). 

Poslední kapitola se týká využití modelů křehkosti. 

Všechny postupy a metody jsou velmi jasně a srozumitelně popsány, eventuálně 

doplněny modelovými příklady. Jejich použití je ilustrováno na datech týkajících se úmrtnosti 

nejen v České republice, ale i v dalších vybraných zemích Evropy. Numerické výsledky jsou 

prezentovány v řadě tabulek a barevných grafů. Práce je psána velmi přehledně s dobrou 

grafickou úpravou. 



Práce se věnuje především průřezové analýze úmrtnosti. Analýza kohortní je zde 

zmíněna pouze okrajově. Je to však pochopitelné, neboť by to vedlo k neúměrnému zvýšení 

již tak značně rozsáhlé práce. 

V práci jsem nenalezl žádné závažné chyby, pouze několik málo překlepů. 

Předloženou práci považuji za dostatečně rozsáhlou a velmi kvalitní. Naprosto splňuje 

požadavky kladené na disertační práci. Proto doporučuji ji přijmout k obhajobě v předložené 

podobě. 

V Praze 20. června 2012 

 

 

RNDr. Tomáš Fiala, CSc. 

katedra demografie 

Fakulta informatiky a statistiky 

Vysoká škola ekonomická v Praze 


