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Předložená   diplomová   práce   si   dává   za   cíl   prozkoumat   úmrtnost   vzápadní   a   východní   části

současného Německa mezi  roky  1960-2005,  a to za pomoci základních  metod demografické analýzy,

jakož i specifičtějších  nástrojů, jako např.  dekompozice úmrtnosti, shlukové analýzy apod.

Práce  je  rozdělena  do  šesti  základních  kapitol,  z nichž  v  té  první,  úvodní  autor  dobře  vytyčuje  cíle

magisterské práce a vyslovuje vstupní hypotézy. Jedná se především o hypotézu, Že odlišné politické,

ekonomické  a   společenské   podmínky   mají  významný  vliv   na   odlišný  charakter  úmrtnosti   v obou

bývalých zemích.

První kapitola zároveň obsahuje souhrn použitých metod i zdroj dat. Autor zmiňuje jak použité metody,

tak  metody alternativní,  které  nejsou  v práci  použity.  Tyto  alternativní  metody analýzy  úmrtnosti však

mohly  být  lépe  odlišeny,  takto  při  letmém  pohledu je  čtenář  považuje  za  metody  též  v  práci  použité.

Důležitou částí této kapitoly jsou  pak metodické odlišnosti ve sledování úmrtnosti v NDR a  NSR,  které

komplikují hodnocení rozdílů úmrtnosti mezi oběma bývalými zeměmi.

Druhá  kapitola  práce  přináší  letmý  pohled  na  geografii  a  historii  Německa,  třetí  kapitola  pak základní

popis úmrtnosti v Německu v období předcházejícímu sledovanému období, tj.  před rokem  1960.

Základ  práce  se  skrývá  ve  čtvrté  a  páté  kapitole.  Čtvrtá  kapitola  obsahuje  analýzu  vývoje  Úmrtnosti

NDR  a  NSR  v období  1960-2005,  a  to  především  z hlediska  pohlaví,  věku  a  příčin  úmrtí.  Základem

vlastní analýzy jsou  úmrtnostní tabulky oddělené pro bývalou  NDR a  NSR (ty jsou  k dispozici od  roku

1956)  a  dále  počty zemřelých  podle  příčin,  které jsou  k dispozici  od  roku  1981.  Autor za  použití  řady

analytických  nástrojů  velmi  zdařile  dokazuje,  Že  charakter  úmrtnosti  v bývalém  východním  Německu

vykazuje  jednoznačné  znaky  východoevropského  úmrtnostního  modelu,   kdy   intenzita   úmrtnosti  v

letech  1960-1990  stagnovala a zažila významné zlepšení  po  roce  1990,  zatímco charakter Úmrtnosti

v bývalém   západním    Německu    vykazoval    znaky   západoevropského    úmrtnostního    modelu    (tj.

průběžné  neustále  se  zlepšující  úmrtnostní  poměry  po  celé  sledované  období).  Toto  platí  jak  pro

jednoduchou    věkovou    analýzu    úmrtnosti,    analýzu    mužské    nadúmrtnosti,    dekompozici    rozdílů
v úmrtnosti či  pro analýzu  úmrtnosti podle příčin  úmrtí. V uvedené analýze úmrtnosti  podle příčin  úmrtí

autor neskrývá metodické  problémy dané přechodem z 9.  na  10.  mezinárodní  klasifikaci  příčin  úmrtí a

mírně  odlišnou   klasifikací  v NDR   a   NSR.   Z analýzy  jednoznačně  vyplývá,   Že   k rozdílné   intenzitě

charakteru  úmrtnosti  přispívá  u  obou   pohlaví  především  rozdílná  úmrtnost  na  nemoci  oběhového

ústrojí. Velmi vhodné se mi jeví jako použití nepřímé standardizace.



V páté kapitole se autor zaměřil  na vývoj  úmrtnosti v jednotlivých spolkových zemích  Německa.  1  přes

menší množství detailních vstupních  dat výsledky analýzy  potvrzují  předchozí zjištění,  tedy regionální

diferenciaci  jednotljvých  spolkových  zemí  z hlediska  intenzity  úmrtnosti.  To je  potvrzeno  i  použitými

standardizovanými ukazateli a shlukovou analýzou.

V šesté,  závěrečné  kapitole  autor shrnuje  dosažené  výsledky  a  testuje  vstupní  hypotézy,  které  byly

potvrzeny.

Práci  jako  takovou   hodnotím   pozitivně.   Svým   rozsahem   patří   mezi   ty   obsáhlejší,  je  však   dobře

strukturována  a  čtenář se však v ní  rozhodně  neztrácí.  Oceňuji  výběr zajímavého tématu  a  dále  pak

oceňuji   použité   analytické   metody   a   hloubku   analýzy   sledovaného   problému.   Speciálně   kladně

hodnotím  interpretaci  výsledků  -  autor  pouŽívá  dobře  čitelné  grafy,  zjištěné  skutečnosti jsou  v textu

kvalitně  popsány.  Kladem je určitě i obsáhlá  použitá  literatura a  především  práce s ní -autor využívá

citací a  často tak  popisuje vysledované  skutečnosti  v širších  souvislostech.  Jako  negativum  tak  můžu

uvést snad jen místy se vyskytující překlepy a gramatické chyby.

Na základě výše uvedeného se jednoznačně domnívám, že práce splňuje věcné i formální požadavky,

které jsou na diplomovou prácj kladeny -a proto ji doporučujj k obhajobě.
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