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POSUDEK ŠKOLITELE NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI JIŘÍHO TRAJERA „ANALÝZA VÝVOJE 

ÚMRTNOSTI V REGIONECH NUTS 3 V ČESKU A VE ŠVÉDSKU V OBDOBÍ 1997–2011“ 

Bakalářskou práci studenta Jiřího Trajera „Analýza vývoje úmrtnosti v regionech NUTS 3 v Česku a ve 

Švédsku v období 1997–2011“ tvoří 69 stran textu a 10 stran příloh. Textová část práce má standardní 

strukturu a je rozdělena do 6 základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji seznamy zkratek, 

obrázků, tabulek, použité literatury, datových zdrojů a již uvedené přílohy.  

Cílem předložené bakalářské práce bylo analyzovat vývoj celkové úmrtnosti a úmrtnosti podle pěti 

nejčastějších příčin smrti na úrovni regionů kategorie NUTS 3 ve Švédsku a v Česku v období 1997 až 

2011. 

Student Jiří Trajer se svého úkolu ujal se zájmem a k jeho zpracování přistoupil aktivně a samostatně. 

V některých případech však míra samostatnosti byla až příliš vysoká, což se negativně projevilo 

z hlediska kvality zpracování vybraných dílčích témat. Na druhé straně však prokázal velmi dobré 

komunikační schopnosti, když byl například schopen vlastním přičiněním – prostřednictvím 

komunikace se správcem švédského webu – překonat technické potíže při získávání elektronických 

údajů. Mezi další pozitiva práce patří zvládnuté zpracování velkého objemu vstupních dat, korektní 

aplikace základních demografických (standardizace) a statistických metod (hodnocení variability) 

i formálně velmi dobré zpracování předloženého textu, především kvalitní grafické a tabulkové výstupy.  

Výsledkem jeho snažení je bakalářská práce uspořádaná do šesti kapitol. Tři z nich je možné považovat 

za vstupní a tři další obsahují vlastní výsledky odborné práce. Na úvod, v němž jsou prezentovány cíle 

práce, formulovány výchozí hypotézy a diskutována literatura, navazuje čistě technická část, jejíž jádro 

představuje popis použitých metod a datových zdrojů. Samostatná kapitola je v práci věnována stručná 

charakteristice zvolených skupin nejčastěji se vyskytujících příčin smrti. Obsahem čtvrté kapitoly je 

základní přehled vývoje celkové úrovně úmrtnosti v ČR a ve Švédsku a jejich regionech. Nejrozsáhlejší 

částí díla je pak kapitola věnovaná regionální diferenciaci úmrtnosti podle vybraných skupin příčin 

úmrtí. Přes podkapitolu, v níž jsou shrnuty, byť nepříliš zdařile, hlavní poznatky týkající se regionální 

diferenciace úmrtnosti podle příčin, pak autor plynule přechází k závěru své práce, v němž konfrontuje 

své výchozí hypotézy se získanými poznatky.  

Z celkového pohledu lze práci vytknout především nedostatečně využitý poznávací potenciál dat 

a dalších informací, které měl student k dispozici nebo je relativně snadno mohl získat. Práce totiž 

ustrnula v poloze popisu a základních komparativních analýz či spíše jednoduchých srovnání, než 

hlubšího analytického pohledu. Přitom by stačilo pokusit se alespoň o explanaci zjištěných rozdílů 

v regionální variabilitě hodnot použitých ukazatelů. Čtivost textu na některých místech narušují 

formulační neobratnosti, vynechaná slova, případně slova nevhodně zvolená.  

Abych byl ve svých výtkách konkrétní, dovolím si uvést alespoň některé příklady. Zkratkovité 

vyjadřování se objevuje již od první kapitoly (str. 13 ad body II. A III., kapitola 1.2, konec prvního 

odstavce, apod.) a procházejí celou prací až do jejího konce. Prakticky není v práci jediná stránka, kde 

by se nedala nalézt nějaká formulační neobratnost. Odstrašujícím příkladem uvedených nedostatků je 

například první odstavec na straně 54. Ne vždy jsou řádně citovány zdroje převzatých informací. Autor 

také zatím nezískal potřebný cit pro práci s malými čísly. Jeho interpretace hodnot některých 
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statistických ukazatelů získaných na základě omezeného počtu událostí či malé velikosti souboru 

exponovaných často není zcela korektní.  

Uvedené nedostatky převážně formálního rázu však významně neubírají na celkově dobré kvalitě 

zpracování zvoleného tématu. Výsledný text tak splňuje všechny základní požadavky na bakalářskou 

práci z oboru Demografie. Proto doporučuji bakalářskou práci Jiřího Trajera „Analýza vývoje úmrtnosti 

v regionech NUTS 3 v Česku a ve Švédsku v období 1997–2011“ přijmout k obhajobě. 
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