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Posudek oponenta na bakalářskou práci Petry Sykáčkové 

Regionální rozdíly v úrovni úmrtnosti v Čechách v roce 1881 
 
 

Předkládaná bakalářská práce Petry Sykáčkové svým tématem z historické demografie 

paří v současnosti k méně častým, nicméně o to relevantním. Práce se zaměřuje 

na problematiku úmrtnosti v Čechách v roce 1881, přičemž zohledňuje nižší územní 

celky. Již z uvedeného je patrné, že se autorka musela vypořádat s řadou metodických 

problémů, pokud jde o vymezení regionů a data. Demografická statistika 19. století sice 

pro České země poskytuje nezanedbatelné množství dat, avšak s ohledem na metody 

aplikované v demografické analýze nejsou vždy v potřebném detailu.  

Bakalářská práce má se zahrnutím úvodu a závěru pět kapitol na 35 stranách. První dvě 

kapitoly jsou metodické a zabývají se prameny dat, územním a časovým vymezením, 

specifikaci použitých ukazatelů a teoretickým základům aplikovaných výpočtů. Detailně 

je tak popsána konstrukce tabulky života s ohledem na problematiku dostupných dat. Až 

na drobné nedostatky, kdy jsou např. diskutovány horní a dolní elementární soubory, 

avšak bez uvedení z jakého hlavního souboru se vychází, lze tyto kapitoly považovat 

za zdařilé. Z textu je patrné, že si autorka osvojila základní metodické postupy vědecké 

práce. Následující kapitola se zabývá úrovní úmrtnosti v Čechách v regionálním členění. 

Uvedeny jsou absolutní počty zemřelých, standardizovaná míra úmrtnosti, kojenecká 

úmrtnost a tabulkové funkce. I když jsou výstupy srozumitelně popsány a graficky 

interpretovány, z textu není např. jasné, proč autorka zvolila různé věky pro otevřené 

intervaly a nesjednotila je, nebo proč nevyužila v případě regionů i jiné charakteristiky 

deskriptivní statistiky, které mohly zviditelnit variabilitu prezentovaných dat. Poslední 

popisná kapitola se zaměřuje na možné příčiny regionální diferenciace úmrtnosti 

v Čechách v roce 1881. Základním předpokladem zohledněným již v členění samotné 

kapitoly je odlišný charakter výroby v jednotlivých oblastech. Z textu si lze odvodit 

případné faktory vedoucí k odlišné úrovni úmrtnosti v regionech Čech, nicméně některé 

pojmy či formulace by dle mého názoru mohly být více čtenáři přiblíženy (např. 

„nevhodná kojenecká výživa“). Celkově bakalářská práce i přes drobné nedostatky 

v citacích splňuje požadavky kladné na kvalifikační práce.  Pozitivně lze hodnotit i to, že 

práce má pěknou formální úpravu a zcela odpovídající rozsah.  

 

Bakalářskou práci Petry Sykáčkové  doporučuji k obhajobě. 
 

V Praze 26. 8. 2013      RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 


