
 

 

 

 

Předkládaná bakalářské práce Barbory Klicperové představuje v současné době méně běžný 

typ kvalifikační práce v oboru Demografie, neboť je laděna čistě teoreticky a neobsahuje tedy 

vlastní analytickou část. Dle mého názoru to však nic neubírá na jejím významu a kvalitě, spíše 

naopak to lze považovat za přínos. Cílem práce je představení jednoho z nejznámějších a také 

nejčastěji dále rozpracovávaných teoretických konceptů – konceptu epidemiologického přechodu. 

Tento koncept byl publikován již na počátku 70. let 20. století, ovšem zájem o něj 

v demografických kruzích neopadá ani v současnosti. Protože byla doložena omezená platnost 

tohoto konceptu pro poslední desetiletí vývoje v rozvinutých státech, bylo publikováno mnoho 

návrhů na jeho doplnění či obměnění. Právě ty nejzásadnější z těchto návazných konceptů 

předkládaná práce stručně a přehledně představuje. 

Předkládaná práce má celkem 71 číslovaných stran, 3 stránky zabírají přílohy, je členěna do 

celkem šesti číslovaných kapitol vč. úvodu a závěru. Autorka v textu postupuje systematicky 

a logicky s ohledem na zvolené téma i stanovené cíle. V úvodních částech je tedy představena 

původní formulace konceptu epidemiologického přechodu, následuje přehled alternativních 

formulací možných navazujících fází přechodu, samostatná kapitola je pak věnována konceptu 

zdravotního přechodu. V závěru autorka shrnuje i některé nejnovější přístupy k tématu týkající se 

především situace v současnosti, v rozvojových částech světa nebo i výhledu do budoucna. 

Ačkoli se jedná, jak již bylo řečeno, o teoretický typ práce, autorka si touto volbou tématu práci 

jakkoli neusnadnila. Naopak, zvolené téma na ni kladlo nemalé nároky z hlediska práce s téměř 

výhradně cizojazyčnou literaturou či z hlediska schopnosti syntetizace myšlenek z různých zdrojů. 

Je třeba říci, že Barbora Klicperová se s tímto nelehkým úkolem vypořádala se ctí – seznam 

zdrojů obsahuje více než 70 položek, které se v práci podařilo propojit do jednoho kompaktního 

celku. Za velký přínos pokládám také vytvoření přehledných tabulek zařazených do textu nebo 

přílohy práce, které schematicky představují jednotlivé přístupy. Navíc autorka při přípravě textu 

pracovala samostatně a mimořádně pečlivě. Nedostatky lze najít především ve formální části 

textu, kde zůstaly překlepy, chybné tvary slov, apod. Nezkušenost autorky se částečně projevila 

i v nepřesné citaci některých zdrojů v textu. Dle mého názoru tyto nedokonalosti však nic 

neubírají z faktu, že předkládanou prací autorka prokázala schopnost samostatné odborné práce 

a předkládaná práce se nepochybně může stát základem mnoha navazujících kvalifikačních či 

jiných odborných prací.  

Vzhledem k uvedenému považuji předkládanou bakalářskou práci Barbory Klicperové 

„Koncept epidemiologického přechodu: Navazující přístupy“ za odpovídající nárokům běžně 

kladeným na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 3. června 2015    RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

            školitelka  


