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Petra Sykáčková si za námět své práce zvolila studium regionálních rozdílů v úrovni úmrtnosti 

v Čechách ve druhé polovině 19. století. Téma u nás značně zanedbávané. Až do současnosti existuje 

jen nemnoho studií, které by se touto problematikou zabývaly – a pokud, pak většinou pouze na 

základě hrubých měr úmrtnosti, případně kojenecké úmrtnosti. O to je práce Petry Sykáčkové 

zajímavější a také přínosnější. 

Autorka využila příznivé okolnosti, že se na přelomu let 1880 a 1881 sešly dva základní zdroje dat 

vhodné pro podrobnou analýzu úmrtnosti: ze sčítání, které se konalo k 31.12.1880, byla publikována 

data za politické okresy za přítomné obyvatelstvo dle jednotek věku a pohlaví a od 1.1.1881 byla za 

téže územní jednotky publikována data za zemřelé osoby rovněž podle jednotek věku a pohlaví. 

Petra Sykáčková si téma své práce zvolila sama a pracovala na tématu velmi samostatně. Nejprve 

musela pořídit data, která zatím nejsou v digitalizované podobě. Následně sestavila data publikovaná 

za okresy do větších celků – zvolila zhruba současné kraje – a pro tyto územní jednotky spočetla 

zkrácené úmrtnostní tabulky. Přitom se musela vypořádat s tím, že období, k nimž obě sady dat patřila, 

se pouze dotýkala, takže musela odhadovat střední stavy obyvatelstva. Vzhledem k velikosti územních 

jednotek jiný postup vhodný nebyl. Autorka zvolila i adekvátní metodu výpočtu zkrácených 

úmrtnostních tabulek. 

Sestavené krajské úmrtnostní tabulky následně porovnala a popsala rozdíly mezi jednotlivými 

kraji pomocí vhodně zvolených ukazatelů. Zjistila, že úmrtnostní poměry v Čechách v roce 1881 byly 

regionálně velmi diferencované a že rozdíly pravděpodobně vyplývají z rozdílné sociální a 

ekonomické situace v regionech. Při výkladu důvodů rozdílů se autorka opírala o historickodemogra-

fickou literaturu, především práce Kárníkové, Stříteského a Srba, případně o novější produkci 

historiků 19. století. Při výpočtech ani při interpretaci se nedopouští chyb. 

Po formální stránce je práce předložena ve velmi pěkné grafické podobě, má 63 strany, z toho 18 

stran příloh. Obsahuje všechny náležitosti. Je napsána po stylistické stránce velmi pěkně, nejsou v ní 

překlepy ani jiné nedostatky. Samotný rozbor nepostrádá nápaditosti, autorka prokázala, že je schopna 

správně interpretovat data získaná demografickou analýzou a že je dokáže provázat s poznatky 

získanými studiem další odborné literatury. Její práce je cenným přínosem k historickodemogra-

fickému výzkumu úmrtnosti Čech v 19. století. 

Petra Sykáčková ve své bakalářské práci prokázala, že je schopna se orientovat ve speciální 

literatuře vážící se ke studované problematice a že dokáže vhodně použít demografické nástroje 

k řešení výzkumné otázky. Podle mého názoru splňuje práce Petry Sykáčkové „Regionální rozdíly 

v úrovni úmrtnosti v Čechách v roce 1881“ nároky kladené na bakalářské práce v oboru demografie a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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