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1. Aktuálnost tématu disertace 

 

Téma disertační práce považuji za velice vhodně zvolené a aktuální, protože se zaměřuje na 

důležité metody využitelné v analýze úmrtnosti osob nejstarších věkových skupin. 

Demografické stárnutí je stále častěji diskutováno. V důsledku dlouhodobého prodlužování 

naděje dožití se ve vyspělých zemích dožívá nejvyšších věkových skupin stále vyšší podíl 

obyvatel. V minulosti se vysokého věku (nad 80 let) dožíval jen nízký podíl obyvatel, nebyl 

dostatek informací o úmrtnosti v tomto věku, a proto stojí nyní před demografickým 

výzkumem nové výzvy. Zaměření na rozvoj metodologického aparátu zaměřeného na studium 

úmrtnosti a stárnutí je tedy aktuální a více než opodstatněný. 

 

V práci vybrané demografické metody nejsou dosud běžně v Česku používány a konkrétní 

příklady aplikace pro naše podmínky jsou proto velmi cenné. Ukazují potenciál těchto metod, 

formu jejich aplikace a nabízejí dalším výzkumným pracovníkům i analytickým pracovníkům 

z praxe vhodný nástroj studia limitu lidského života.  

 

2. Splnění cílů disertace 

 

Předložená disertační práce (monografie) je velmi zdařilá po obsahové i formální stránce.  

 

Autorka práce si v úvodní části stanovila za cíl představit, analyzovat a prohloubit vybrané 

metody analýz úmrtnosti v dospělém věku, včetně jejich aplikace v praxi. Cíle dále rozdělila 

do šesti specifických bloků, kterým jsou následně věnovány jednotlivé kapitoly práce. První 

část práce je věnována grafickým metodám (plošné a 3D grafy) a následně konstrukci 

úmrtnostních tabulek s metodami odhadu parametrů za využití individuálních dat za zemřelé 

v České republice. Zjištěné paradoxy úmrtnosti žen podle věku a vzdělání potvrdily předchozí 

publikované závěry (např. Rychtaříková, 2010). Další významná část předložené práce odráží 

několikaletý výzkum autorky v oblasti analýz procesu (de)rektangularizace křivky přežívání 

ve vybraných evropských zemích (na základě dat z Human Mortality Database). Poslední 

kapitola práce je věnována představení konceptu skryté heterogenity a modelům křehkosti 

(proporcionálních rizik) s využitím poznatků při řešení GA UK (Způsoby zkoumání procesu 

úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věkové skupiny). 

 

Autorce se podařilo disertační prací podat přehled využitelnosti často velmi málo 

používaných metod demografické analýzy a pokrýt široké spektrum možných hodnot 

intenzity úmrtnosti v nejvyšších věcích. Je zřejmé, že se vytčených cílů disertace podařilo 

splnit. 

3. Připomínky a dotazy 



 

Autorka správně zakládá práci na upozornění, že odhady intenzity úmrtnosti vysokého věku 

významně závisí na spolehlivosti empirických dat (v kontextu poklesu počtu úmrtí a velikosti 

exponované populace) a citlivosti (kvalitě) matematických modelů. Domnívám se, že 

důsledkem využití jen omezeného množství vstupních dat nejsou vždy dostatečně 

komentovány jednotlivé koncepty a úskalí aplikace jednotlivých modelů. Při prezentaci 

výsledků bych doporučila, aby tabulky a obrázky byly interpretovány; v práci zařazené velice 

pracné a zároveň zajímavé výstupy jsou tak často ochuzené o metodologická objasnění 

(zejména Figure 1 a 2, či strana 100 nebo Figure 69 a 70).  

 

4. Původní přínos pro další rozvoj vědy a praxi a jazyková úroveň 

 

Hlavní přínos předložené disertace vidím především v zaměření práce na analytické metody 

postihující řád vymírání nejstaršího obyvatelstva. Považuji za vhodné, že autorka svou prací 

přispívá k rozšíření metodologického aparátu matematicky náročných metod v analýzách 

stárnoucí populace. Z hlediska praxe je velmi vítané doplnění práce o makro-kód pro software 

SAS a různými způsoby počítané úmrtnostní tabulky podle dosažené úrovně vzdělání 

obyvatel Česka.  

 

Správnost angličtiny neposuzuji, ale přiznávám, že mne volba jazyka předložené práce 

(angličtina) překvapila, a to zejména v kontextu závěru autorky, kdy předpokládá, že práce 

bude využita zejména odborníky z České republiky. Domnívám se, že naopak vyšší přínos 

práce by spočíval ve zprostředkování výběru a aplikace sofistikovaných demografických 

metod zahraničních autorů pro odborníky z řad výzkumu i aplikace v českém jazyce. 

Nevylučuji, že záměrem autorky je v brzké době části práce publikovat v prestižních, 

zahraničních časopisech, což vřele doporučuji, a to jednak vzhledem k rozsahu monografie 

(259 stran), jednak k zatím nízké publikační průraznosti autorky v odborných časopisech. 

Uvítám při obhajobě zdůvodnění volby jazyka předložené práce.  

 

5. Závěr 

 

V průběhu čtení práce jsem neztratila přesvědčení, že jde o kvalitní dizertační práci, 

rozšiřující záběr (české?) demografické metodologie. Práce dokládá schopnosti autorky 

k samostatné tvůrčí činnosti, po formální stránce splňuje požadavky kladené na tento typ 

prací. Obsahuje originální vědecké poznatky, dokumentuje autorčinu schopnost vypořádat se 

s vědeckou prací v oboru demografie.  

 

Jsem tedy závěrem přesvědčená, že práce plně splňuje požadavky kladené na dizertační práce. 

Dizertační práci Mgr. Kláry Tesárkové Hulíkové doporučuji přijmout k obhajobě. 
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