Předkládaná bakalářská práce Albíny Řezníčkové se věnuje vztahu životního stylu a úmrtnosti
se zaměřením na ženskou část populace ve věku ekonomické aktivity. Cílem práce je za pomoci
vybraných metod demografické analýzy pro studovanou populaci charakterizovat vývoj úmrtnosti,
kterou je možné dávat do souvislosti s vybranými faktory nevhodného životního stylu. Pro účely
práce autorka jako rizikové faktory životního stylu vymezuje nadměrné požívání alkoholu, kouření
cigaret a užívání drog.
Předkládaná práce má celkem 62 číslovaných stran, 7 stran zabírají přílohy. Z hlediska vnitřní
struktury má text standardní členění – je rozdělen do pěti číslovaných kapitol včetně úvodu
a závěru. Úvodní část je vyhrazena bližšímu popisu stanoveného cíle. V teoretické části práce se
autorka věnuje především vytvoření přehledu studií zabývajících se vztahem úmrtnosti
a životního stylu, výsledkem je pak vymezení v práci dále uvažovaných rizikových faktorů, jejichž
možná souvislost s úmrtností žen je analyticky studována. Popis užitých metod analýzy je uváděn
v samostatné kapitole spolu se zdroji dat a především vymezením studovaných příčin smrti.
Analýza je založena primárně na využití základních metod – standardizované míry úmrtnosti
a specifických pravděpodobností úmrtí. Jiný pohled na studovanou problematiku pak umožňuje
využití intervalové naděje dožití mezi přesnými věky 15 a 65 let a dekompozice rozdílu jejich
hodnot mezi počátkem a koncem studovaného období.
V analytické části práce jsou postupně prezentovány dosažené výsledky s cílem najít
odpovědi na v úvodu položené otázky. Bohužel slovní komentář se omezuje především jen na
prostý popis a autorka se do hlubší interpretace až na výjimky nepouští. Slabou stránkou práce je
na některých místech textu i ne zcela přesné nebo jasné vyjadřování autorky, a to opět
především v interpretaci odborných studií i vlastní analýzy. V tomto ohledu, i v průběhu přípravy
předkládané práce, se tak částečně projevila nezkušenost autorky se samostatnou odbornou
prací i se studiem a zpracováním jiných odborných textů. Na druhou stranu je třeba uznat, že
výsledná podoba textu a dosažené výsledky odpovídají stanoveným cílům a prezentují zajímavá
fakta, která jsou v souladu s výsledky mezinárodních výzkumů. Práce dokládá, že autorka umí
aplikovat a využít vybrané metody analýzy odpovídající bakalářskému studiu Demografie.
Zároveň je možné na předkládanou práci v budoucnu navázat a představené téma dále rozvést.
Navzdory uvedeným slabším aspektům práce, které autorce získání zkušeností během
navazujícího magisterského studia může pomoci v další práci eliminovat, lze konstatovat, že
předkládaná bakalářská práce Albíny Řezníčkové „Vývoj úmrtnosti žen v souvislosti s vybranými
rizikovými faktory životního stylu v České republice od roku 1995“ je odpovídající nárokům běžně
kladeným na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě.
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