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Generační úmrtnost a její modelování 

 

Předkládaná diplomová práce je v rozsahu 71 textových stran. Přílohy jsou v elektronické 

podobě na CD. Hlavním cílem bylo navržení metody odhadu budoucího vývoje úrovně 

úmrtnosti ve starším věku a pro řešení byl zvolen kohortní přístup. I když se může na první 

pohled jevit zaměření práce jako ambiciózní, je třeba ocenit snahu autora, že se do nelehkého 

tématu pustil. Predikcí úmrtnosti, a jejích trendů se totiž zabývala řada demografů a statistiků 

a bylo také na toto téma již mnoho publikováno. Přístupy řešení byly různé, stejně tak jako 

úspěšnost překládaných aplikací v praxi. 

Diplomová práce je logicky rozvržena. V úvodní části začíná autor vytyčením cílů, 

dále je nastíněna struktura celé práce a následně je diskutována základní literatura mající úzký 

vztah ke zkoumané problematice. Ve druhé kapitole pokračuje širší a hlubší diskuse 

zvoleného tématu včetně kritického zamyšlení nad některými postupy modelování úmrtnosti. 

Autor pak uvádí svoje alternativy řešení, které důkladně rozebírá a odůvodňuje. Jím 

navrhovaný postup je založen na principu trendu podílů měr dvou sousedních věkových 

skupin v rámci jednotlivých generací, které jsou ještě analyzovány pomocí metody časových 

řad. V této souvislosti bylo možná vhodné zmínit práci Horiuchi, S. & Coale, A. J. (1990): 

Age patterns of mortality for older women: An analysis using the age-specific rate of 

mortality change with age. Mathematical Population Studies 2(4): 245 – 267, kde autoři také 

pracovali s podíly měr dvou sousedních věků a zavedli ukazatel nazývaný age-specific rate of 

mortality change with age (k(x)), který sloužil k detekci kohortních vlivů. Třetí kapitola 

prezentuje autorem navrhované metodické postupy pomocí aplikací dat měr úmrtnosti 

Švédska a České republiky. Výsledky získané na základě navrhované metody a zejména jejich 

konfrontace s empirickými hodnotami ukázala, že zvolený metodický postup se jeví jako 

slibný. Možná by bylo vhodnější průměrné hodnoty podílů měr vyhladit (obr.18) a je také 

diskutabilní výpočet geometrického průměru z nevážených hodnot (str.59). 

Práce obsahuje drobné terminologické nepřesnosti: str.11 ..úmrtnosti a jejích pravidel; 

spíše se jedná o pravidelnosti, nikoliv pravidla (respektive nepravidelnosti), str.14 (druhý 

odstavec zdola) překlep, má být kohortní (nikoliv kohorní); str.19 termín periodický je 

nešťastným překladem z angličtiny (v češtině spíše znamená opakování), mělo být 

transversální; ..poměr periodických specifických měr podle věku.. má být: poměr 

transversálních měr úmrtnosti podle věku (specifický je autorem na jiném místě používáno 

místo termínu podle věku); str. 4. Odstavec shora má být ßx; chybný rok citace Pitacco 2007, 

má být 2009; vzorec 11 je chybný; str. 23 vzorec 17 místo perioda je vhodnější termín období. 

Hodnotíme-li diplomovou práci jako celek, výše uvedené připomínky jsou 

technického charakteru a ne příliš důležité. Autor splnil vytčené cíle, projevil značnou erudici 

ve znalosti statistických metod, k řešení problematiky přistupuje kriticky a jeho práce svědčí o 

vyzrálém projevu. Diplomová práce také splňuje všechny formální náležitosti, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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