
Posudek oponenta na bakalářskou práci 
 
Název práce:  Analýza vývoje úmrtnosti v regionech NUTS 3 v Česku a ve Švédsku v období 

1997-2011 
Autorka:   Jiří Trajer 
Rozsah:  78 číslovaných stran textu a příloh 
 
Hodnocení  
Aktuálnost tématu:  
Tématem předložené bakalářské práce je vývoj úmrtnosti v ČR a ve Švédsku a na úrovni regionů 
NUTS 3. Její originalita spočívá především v kombinaci mezinárodního srovnání a regionální úrovně, 
na níž je daný proces studován. Územní detail tak představuje vedle pohlaví a věku další dimenzi 
tohoto studia, což kromě jiného zvyšuje náročnost prezentovaného výzkumu. Zároveň se však 
domnívám, že jeho plné zvládnutí významně přesahuje odborné možnosti běžného studenta 
bakalářského studia demografie   

Vymezení problému:  
Rozsah tématu v kontextu požadavků na bakalářskou práci a omezení jejího rozsahu si vynutily 
redukci problému na popis územní diferenciace celkové úrovně úmrtnosti a následně také úmrtnosti 
podle skupin hlavních příčin úmrtí a pokus o mezinárodní komparaci získaných výsledků.  

Struktura práce: 
Struktura práce v zásadě odpovídá standardní struktuře odborných prací. Za nelogické však považuji 
zařazení cíle práce a zejména pak vstupních hypotéz na samý začátek úvodu, před diskuzi literatury, 
z níž tyto hypotézy stejně jako upřesněný cíl mají vzejít.  Zároveň nepovažuji přehled zdrojů dat ani 
uvedení názvů regionů a podání jejich nejzákladnější populační charakteristiky za součást 
metodologie, pokud vůbec o nějaké metodologii můžeme v případě předložené práce hovořit. 

Zpracování tématu: 
Autor prostřednictvím své bakalářské práce prokázal dobrou orientaci v datových zdrojích, použitých 
demografických metodách výzkumu a statistických metodách hodnocení variability hodnot 
sledovaných parametrů. Zvolené metody jsou v práci použity správně a získané výsledky je možno 
považovat za relevantní a naplňující většinu autorem vytčených cílů. J. Trajer se ve své práci 
soustředil na popis diferenciace sledovaných jevů v rámci jednotlivých obdobích a změny mezi nimi 
odděleně za ČR a Švédsko, nedotáhl však v potřebném rozsahu jejich komparativní analýzu, která by 
nejen konstatovala rozdíly v územní diferenciaci úmrtnosti podle vybraných příčin úmrtí, ale také by 
se je pokusila alespoň v základních obrysech vysvětlit. Na druhé straně je potřeba vyzvednout, že 
v závěru práce se autor snaží „testovat“ své výchozí hypotézy s pomocí získaných empirických 
poznatků.  

Forma prezentace: 
Grafická úprava bakalářské práce je na velmi dobré úrovni, stejně tak jako kvalita prezentovaných 
objektů – grafů, tabulek a kartogramů. Použitá literatura je až na výjimky řádně citována a 
bibliografické záznamy jsou pořízeny v souladu s normou. Problém této práce však spočívá, tak jako u 
řady dalších bakalářských prací, v často se opakujících formulačních nedostatcích. Nejčastěji se jedná 
o nevhodně volená slova nebo používání nevhodných hodnotících výrazů typu „dobrý-špatný“.  



Přínos práce: 
Přínosem práce je především přehledné zachycení regionálních rozdílů v úrovni úmrtnosti v ČR a ve 
Švédsku. Tím, že jsou tyto rozdíly zachyceny ve stejných časových horizontech, s pomocí stejných 
indikátorů a stejných metod, jsou zároveň vytvořeny podmínky pro vytvoření plnohodnotné 
komparativní analýzy vývoje daných typů úmrtnosti v dotčených zemích.   

Celkové hodnocení:  
Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Doporučení: 
Doporučuji přijmout předloženou bakalářskou práci Jiřího Trajera „Analýza vývoje úmrtnosti v 
regionech NUTS 3 v Česku a ve Švédsku v období 1997-2011“ k obhajobě. 
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