
Posudek na bakalářskou práci Michaely Vrabcové  

„Pohlavně diferenční analýza úmrtnosti podle vybraných příčin smrti  

v České republice od roku 1994 “ 
 

Předkládaná bakalářská práce se skládá z 67 stran z čehož je 54 vlastního textu, poté 

následující přílohy. Autorka se tématu věnovala z  hlediska klasického pojetí demografické 

analýzy úmrtnosti, což je téma je v dnešní době stále potřebné. Práce je rozdělena do šesti 

strukturovaných kapitol: 1. Úvod, 2. Diskuse s literaturou, 3. Historie mezinárodní klasifikace 

nemocí, 4. Metodika výpočtů použitých v analytické části práce a zdroje dat, 5. Pohlavně 

diferenční analýza úmrtnosti podle příčin smrti a (nečíslovaný) Závěr. Těžiště práce je 

nepochybně ve čtvrté kapitole, cíl práce je zmíněn již v abstraktu.  

 

V úvodu se autorka vymezuje proti zvolenému tématu (věta v úvodu, že se jedná o téma, které 

se týká každého z nás je taková masochistická), v části, kde píše o cílech a předpokladech se 

zřejmě nachází hypotézy, které jsou předmětem zkoumání. Zcela jasně to tam ale napsáno 

není (a mělo by být). Pokud se ve druhé kapitole píše o poválečném vlivu nových poznatků v 

diagnostice a ošetřování jako bylo např. očkování, mohl být rovněž zmíněn pokrok medicíny, 

učiněný v souvislosti s novými léčivy, především pak penicilínem. Správně je zmíněn jeden 

ze dvou hlavních problémů při zkoumání úmrtnosti podle příčin smrti, čímž jsou revize MKN.  

V úvodu podkapitoly 2.2 jsou nepřesně popsány genetické souvislosti v délce života mužů a 

žen, což je tvrzení, které nelze ani potvrdit ani vyvrátit. S okamžikem narození se přeci 

jedinec rodí do prostředí, které ho ovlivňuje a formuje, a „čistý“ vliv genetického kódu tak 

nelze kvantifikovat. Třetí kapitola je věnována MKN až po její současnou revizi a je dobře, že 

je v práci zahrnuta. Ve čtvrtá kapitole jsou popisovány demografické analytické nástroje 

používané při analýze úmrtnosti a platí o ní to, co o předchozí. 

 

Předmětem páté kapitoly jsou vypočtené výsledky. Autorka se správně zaměřila na ty třídy 

příčin smrti, které mají na úmrtnost větší vliv (s. 23) a postupuje v práci vcelku systematicky. 

Data o úmrtnosti za určitou třídu nejprve standardizuje a poté vypočítá standardizované míry 

úmrtnosti podle jednotlivých roků. Výsledky poté (v souladu s citovanou literaturou) 

okomentuje. Komentář resp. vysvětlení však není podán k tomu, co je vlastním přínosem 

práce – rozdíly mezi muži a ženami. Např. v tabulce 2 je vypočten rozdíl v intervalové naději 

dožití za II. třídu MKN a celek. Je zajímavé, že rozdíl za II. třídu MKN je větší než celkový – 

chtělo by to vysvětlit, proč tomu tak je. Podobně se „rozdíl rozdílů“ v čase mění, asi 

zmenšuje. Opět chybí úvaha, proč tomu tak je.  

 

Stejná situace je i z hlediska věku (např. obr. 9). Opět je na první pohled patrné, že se 

frekvenční křivka rozdílů mezi lety 1994 a 2012 mění. Chtělo alespoň pokus o intepretaci 

těchto zajímavých výsledků výpočtu. V tom by byl nový přínos práce k tématu, které již bylo 

často zkoumané. 

 

Částečnou (ale určitě ne úplnou) odpověď nalezne čtenář v závěrečné kapitole, která je 

shrnutím předchozích poznatků.  Uvedené výtky oponenta jsou však dílčího charakteru a 

navrhuji práci k obhajobě. 
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