
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Předkládaná diplomová práce Ing. Petra Mazoucha, Ph.D. je z velké části metodického 

charakteru. Autor vychází z faktu rozšiřující se datové i metodologické základny v oblasti analýzy 

a predikce úmrtnosti a vytyčil si za cíl nalezení obecných trendů a vlastností vývoje tohoto 

procesu, které by byly teoreticky využitelné pro odhadování jejího budoucího vývoje. Jeho 

záměrem je přitom navržení takové metody odhadu úmrtnosti, která by tyto obecné zákonitosti 

využívala a její aplikace přitom nebyla závislá na užití specializovaného software nebo hlubokých 

matematických znalostech. Jednalo by se tedy v ideálním případě o postup, který by byl snadno 

aplikovatelný a jehož princip by byl snadno pochopitelný i širší odbornou veřejností. V rámci celé 

práce se navíc soustředí výhradně na kohortní data. Aplikace je pak prováděna na švédských 

datech, částečně na datech za Českou republiku. 

Naplnění výše popsaného hlavního cíle práce se autor pokouší dosáhnout pomocí několika 

na sebe navazujících cílů dílčích – prvním z nich je analýza minulých trendů kohortní úmrtnosti se 

zaměřením především na vývoj koeficientů růstu měr úmrtnosti podle věku. Tento typ ukazatelů 

byl pro analýzu i prognózu zvolen na základě studia starší a především současné odborné 

literatury věnované této problematice. Teprve druhým dílčím cílem je samotná formulace 

možného přístupu k odhadu úmrtnosti dosud nevymřelých kohort a jeho aplikace a ověření na 

reálných datech. Opomenuta není ani diskuse možných rozšíření nebo slabých stránek 

popsaného postupu. 

Definovaným cílům práce je podřízena i její struktura. Hned do úvodní části je zařazen 

přehled nejdůležitějších přístupů k analýze i prognóze úmrtnosti. Následující kapitola pak tyto 

přístupy a jejich specifika popisuje prakticky. V této části je zároveň zařazen i popis navrženého 

alternativního postupu včetně odvození jeho jednotlivých kroků. Jejím základem jsou poměry měr 

úmrtnosti dvou po sobě následujících věků a modelování vývoje těchto podílů v čase (tj. napříč 

kohortami). Nevýhodou této části práce je relativně úsporný popis a místy komplikovaná 

symbolika v uváděných vzorcích, která může znesnadňovat pochopení představeného postupu.  

Navržená metoda predikce kohortní úmrtnosti stojí na několika nutných předpokladech, jejichž 

ověření na reálných datech bylo provedeno v kapitole třetí. Ta ve své popisně-analytické části 

využívá především grafické přístupy. Součástí této kapitoly je také ukázka praktické aplikace 

navrženého postupu a zhodnocení výsledků. Poslední část textu je pak věnována kritickému 

zhodnocení popsané metody odhadu kohortních měr úmrtnosti a návrhům jeho dalšího rozšíření. 

Z práce je patrné, že autor se zvolenému tématu věnuje dlouhodobě a na předloženou práci 

také v budoucnu dále naváže. Práce tedy shrnuje východiska pro navržení alternativního přístupu 

k odhadu kohortních specifických měr úmrtnosti a tento postup samotný včetně jeho zhodnocení. 

Tím se podařilo naplnit vytyčené cíle práce. Přesto je možné specifikovat cíle dalších prací do 

budoucna, mj. ověření vhodnosti navrženého přístupu na datech za jiné státy i v obecné rovině 

nebo srovnání kvality výsledků s jinými přístupy – např. metodou Lee-Carter, kde se dá 

předpokládat, že po určité formální úpravě může navržený model představovat další z jeho 
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modifikací. V textu bohužel zůstalo i několik formálních nedostatků typu překlepů, neúplného 

uvedení všech indexů (např. v rámci vzorce 31 na str. 29), chybějící pruh nad symboly na str. 43, 

občasné stylistické nedokonalosti nebo neviditelnost vyznačených intervalů na obrázku 6 a 17 

(str. 33 a 43). Na základě výše uvedeného však považuji předkládanou práci Ing. Petra  

Mazoucha, Ph.D. „Generační úmrtnost a její modelování“ za odpovídající nárokům běžně 

kladeným na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 10. září 2013          RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

               školitelka  


