
 

 

 

 

Předkládaná bakalářská práce Michaely Vrabcové otevírá v demografii často zmiňovanou 

otázku rozdílné úmrtnosti mužů a žen. Autorka si vytyčila za cíl analyzovat právě rozdíly 

v úmrtnosti podle pohlaví a to se zaměřením na vybrané skupiny příčin smrti. Ty zahrnují nemoci 

oběhové soustavy, novotvary a vnější příčiny. Ostatním skupinám příčin smrti je pozornost 

věnována již jen okrajově. Výběr těchto skupin příčin není náhodný, ale odpovídá skupinám, kde 

se projevuje největší rozdíl v úmrtnosti mužů a žen vč. zohlednění jejich četnosti. 

Předkládaná práce se skládá z celkem 67 číslovaných stran, z toho 6 stran zabírají přílohy. 

Text je dělen do šesti číslovaných kapitol vč. úvodu a závěru. V textu autorka postupuje 

systematicky od úvodní části a přehledu relevantní literatury k popisu využité metodologie, kde 

neopomenula věnovat prostor také popisu vývoje a aktuální revize Mezinárodní klasifikace 

nemocí. Stěžejní částí práce jsou kapitoly čtvrtá a pátá. 

Úvodní teoreticky laděné kapitoly představují vhodné uvedení do tématu, je zřejmé, že 

autorka si vyhledala a nastudovala odborné zdroje relevantní k řešenému tématu. 

Z metodologického hlediska je základní vývoj úmrtnosti a rozdíly mezi pohlavími hodnocen 

pomocí standardizovaných měr. Pro detailnější analýzu pak autorka volí intervalovou naději dožití 

a její dekompozici, kdy zjištěné rozdíly mezi pohlavími dekomponuje na příspěvky jednotlivých 

věkových skupin. K interpretaci výsledků je často využíváno informací z odborné literatury 

zabývající se rozdíly životního stylu mezi muži a ženami a možnými rizikovými faktory 

a preventivními opatřeními daných nemocí. 

Z pozice školitele oceňuji především relativně samostatnou práci autorky a její pečlivost při 

práci s daty i formální úpravě práce, stejně jako systematičnost, která je patrná i z obsahového 

uspořádání a vnitřního členění celé práce. Za pozitivní považuji i to, že z metodologického 

hlediska nezůstává jen na úrovni základních popisných ukazatelů, ale v rámci snahy o objasnění 

zjištěných rozdílů v úmrtnosti sahá i po dalších nástrojích, jako je např. zmíněná dekompozice 

intervalové naděje dožití. Na druhou stranu je třeba přiznat, že nezkušenost autorky se v textu 

projevuje jen omezeným rozsahem interpretace výsledků, jejich malým vzájemným propojením 

nebo absencí kritičtější diskuse. Přikládám to však na vrub faktu, že předkládaná práce je 

autorčinou první prací tohoto typu. Předloženou prací se tedy dle mého názoru podařilo vytvořit 

možný základ pro budoucí práce věnující se této problematice. Vzhledem k uvedenému považuji 

předkládanou bakalářskou práci Michaely Vrabcové „Pohlavně diferenční analýza úmrtnosti podle 

vybraných příčin smrti v České republice od roku 1994“ jako vyhovující nárokům na tyto práce 

běžně kladeným a doporučuji ji k obhajobě. 
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