
 

 

 

Posudek školitele na bakalářskou práci Anety Vachové 

„ANALÝZA ÚMRTNOSTI NA NEMOCI ZPŮSOBENÉ KOUŘENÍM VE VYBRANÝCH STÁTECH ZÁPADNÍ EVROPY“ 

 
Cílem předkládané práce je provést analýzu a základní porovnání úrovně úmrtnosti v důsledku kouření ve 

vybraných státech západní Evropy v období let 1999 a 2009. Státy zahrnuté do analýzy byly vybrány mj. na základě 

dostupnosti relevantních dat v uvažovaném období. Problematika kouření a jeho negativních dopadů na zdraví a život 

člověka je v posledních letech ve světě, a specificky v rámci Evropy, velmi častým a aktuálním tématem. 

Předkládaná práce má celkem 60 číslovaných stran, 8 z nich však tvoří přílohy. Téma práce a vstupní hypotézy, 

nebo spíše výzkumné otázky, jsou představeny v úvodní kapitole. Stanovené otázky se týkají především základního 

vývoje úmrtnosti v důsledku kouření, rozdílů v rámci tří základních skupin příčin smrti nebo podle pohlaví. Tato 

témata jsou řešena především v analytické části práce. Úvodní kapitola pak představuje ještě stručnou diskusi 

s literaturou, kde jsou zmíněny nejdůležitější práce týkající se vztahu úmrtnosti a kouření. Autorka jí dokládá 

především aktuálnost a důležitost tématu. 

Ve druhé kapitole je věnován prostor spíše teoretickým otázkám, stručně je popsána historie tabáku a kouření, 

ale především souvislost kouření a vybraných onemocnění a příčin smrti. Zde jsou také definovány ty příčiny smrti, 

které jsou s kouřením spojovány nejčastěji a staly se předmětem analýzy předkládané práce. Logicky lze v tomto bodě 

namítat, že uvedené a dále v práci analyzované příčiny smrti nejsou způsobeny výhradně kouřením. Autorka si je 

tohoto faktu vědoma a sama to na str. 17 uvádí. Fakt, že do analýzy v práci zahrnula všechny zemřelé na uvedené 

příčiny tak lze považovat za určité zjednodušení, kterého se dopustila, a zároveň v tom lze vidět potenciál pro další 

práci a vylepšení zde užitého postupu. 

Třetí kapitola pak představuje situaci z hlediska kouření v analyzovaných státech. Pozitivní je, že autorka 

nezůstává jen na úrovni běžně publikovaných ukazatelů jako je např. průměrná spotřeba cigaret na osobu v dané 

populaci, ale pro potřeby práce konstruuje vlastní ukazatel, kterým je průměrný počet cigaret připadajících na 

jednoho kuřáka dané země. Jak se ukázalo, tento realističtější ukazatel odhaluje zcela jiný pohled na prevalenci 

kouření v západní Evropě, stejně jako pomáhá lépe interpretovat výsledky dosažené v analytické části práce. 

Přechodem k analytické části je pak kapitola čtvrtá popisující využité zdroje dat a metodické postupy. Jedná se 

především o standardizovanou hrubou míru úmrtnosti, věkově specifické míry a konstrukci úmrtnostních tabulek 

s vyloučením vybraných příčin smrti. Z nich pak vychází hodnoty intervalové střední délky života a jejich 

dekompozice (dle Pollarda). Na str. 26 se autorka dopustila drobné nepřesnosti v uváděných vzorcích (ndx), na str. 27 

schází dolní index x a na str. 28 schází uvedení, že se jedná o intervalové naděje dožití, nikoli celkové naděje dožití 

v přesném věku. Lze to však považovat spíše za překlepy či formální chyby. Výsledky provedené analýzy jsou 

představeny v kapitole páté. 

V rámci přípravy předkládané práce autorka prokázala nesporné zaujetí řešeným tématem, v práci dokázala 

propojit jak přístup teoretický, tak i analytický. Pro stanovené výzkumné otázky dokázala najít a vhodně použít 

relevantní metody analýzy. Bohužel se v textu nevyvarovala různých překlepů, stylistických chyb nebo nesprávně 

uvedených zdrojů. Osobně doufám, že těmto problémům se jí v budoucích pracích podaří vyhnout a na základě výše 

uvedeného a faktu, že předkládanou práci považuji za odpovídající nárokům běžně kladeným na tento typ prací, ji 

doporučuji k obhajobě. 
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