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Vendula Moszová: Srovnání úmrtností na nemoci oběhového systému ve Francii a v České 
republice v období 1965-1985 a možnosti prezentace výsledků analýzy široké veřejnosti 
Bakalářská práce - Posudek oponenta  

Již z názvu bakalářské práce Venduly Moszové vyplývá, že se autorka nesoustředila pouze na 
zpracování jednoho tématu, ale že ve skutečnosti zaměřila svou pozornost na cíle dva. První cíl, 
kterým byla komparace vývoje úmrtnosti na nemoci oběhového systému v ČR a ve Francii v letech 
1965-1985, lze označit za tradiční námět závěrečné práce z demografie; druhý cíl, kterým byla úvaha 
o vhodnosti prezentace výsledků tohoto výzkumu i pro (ne) demografy, již tak tradiční není; naopak, 
lze ho označit v rámci demografických studií za spíše unikátní. Obě témata lze označit rovněž za 
zajímavá, problematiku prezentace výsledků vědeckého výzkumu za aktuální. 

Své výsledky představila Vendula Moszová v bakalářské práci, která má 68 tištěných stránek a 
vložené CD. Protože má práce dva tematické okruhy, z nichž jeden je možno označit jako 
demografický a druhý spadá spíše do oblasti mediálních studií, má tomu odpovídající členění. Po 
úvodu následuje demografická část, která je rozdělena do čtyř kapitol, pak je zařazena část věnovaná 
popularizaci vědy, kterou tvoří kapitoly dvě. Po závěrečném shrnutí je seznam použité literatury a 
datových zdrojů, tištěné přílohy (což je evropský standard věkové struktury z roku 1976 a dotazník 
sestavený autorkou ke zjištění, jak lidé vnímají prezentace výsledků vědy širší veřejnosti). Na CD jsou 
umístěny jednak zkrácené úmrtnostní tabulky podle pohlaví pro Francii a Českou republiku pro roky 
1965-1985, pro Českou republiku doplněné o hypotetický stav za předpokladu úrovně úmrtnosti na 
nemoci oběhového systému v příslušném roce právě ve Francii, a dále návrh posteru, který představuje 
výsledky analýzy zpracované v demografické části práce širší veřejnosti. Krom toho má práce všechny 
požadované náležitosti a pěknou grafickou úpravu. 

Stejně jako autorka pojednám i já každé z představených témat zvlášť. Pokud jde o část 
demografickou – zde autorka vhodně zvolenými prostředky popisuje vývoj úmrtnostních poměrů na 
nemoci oběhového systému v letech 1965-1985 v České republice. Zařazuje problematiku do širšího 
teoretického rámce, zmiňuje jak Omranovu teorii epidemiologického přechodu tak novější koncepty 
zdravotního přechodu včetně diskuse tzv. francouzského paradoxu. Vysvětluje i důvody, pro které 
zvolila pro srovnání s vývojem v České republice právě situaci ve Francii. Tady prokázala dobrou 
znalost příslušné literatury. Ve vlastní analytické části popisující vývoj úmrtnosti na kardiovaskulární 
choroby použila kromě standardizace a sestavení zkrácených úmrtnostních tabulek také novější 
dekompozice, když spočetla příspěvky jednotlivých věkových skupin k rozdílu naděje dožití při 
narození mezi studovanými zeměmi. Výsledkem je pak zdařilá komparace vývoje na vybrané nemoci 
v obou zemích v období, kdy se jejich úmrtnostní poměry od sebe významně oddálily. Třebaže jde o 
problematiku v české demografické literatuře již studovanou, autorka vhodně zvolenými metodami a 
zejména detailní analýzou prokázala velmi přesvědčivě důsledky zaostávání České republiky, pokud 
jde o podchycení změněné situace v exponovanosti populace, pokud jde o kardiovaskulární 
onemocnění. Oceňuji, že autorka zpracovala studované období vyčerpávajícím způsobem – o tom 
svědčí spočtené úmrtnostní tabulky za všechny jednotlivé roky celého období, zvlášť pro muže i pro 
ženy. Autorka se při interpretaci výsledků chyb nedopouští. 

Neméně zajímavý je pokus o mediální prezentaci výsledků výzkumu. Autorka navrhla poster, 
který vychází z výsledků její analýzy. Grafická úprava je pak výsledkem její práce s příslušnou 
literaturou, respektive doporučeními badatelů zabývajících se medializací vědy či grafiků na tvorbu 
posterů, a jejího vlastního šetření, pomocí něhož zjišťovala, nakolik jsou na internetu dostupné některé 
články či grafické výstupy širší veřejnosti srozumitelné nebo nakolik jsou pro ni zajímavé. I z této 
části je patrné, že se studentka o danou problematiku živě zajímá a že jí není lhostejný současný stav, 
kdy se veřejnost o výsledky vědeckých výzkumů nezajímá právě proto, že nerozumí používané 
terminologii či že ji nezaujmou grafické výstupy, obvykle příliš složité či příliš podrobně a pro laiky 
málo srozumitelně popisované. Oceňuji, že nepřistoupila k tvorbě posteru pouze na základě vlastních 
úvah, ale že se pokusila aplikovat doporučení popularizátorů vědy i teoretiků grafických zobrazení, a 
upozornila i na obtíže vyplývajících z toho, že pro vnímání grafických výstupů není důležitá jen jejich 
estetická stránka, ale i lidská psychika. 
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Autorka se tedy svého úkolu zhostila se ctí. Na bakalářské práce prostudovala nebývalé množství 
literatury – v seznamu literatury jsou uvedeny 62 tituly. Je proto škoda, že práce přeci jen trpí 
některými nedostatky, z nichž část jde na vrub nezkušenosti autorky, jejíž je bakalářská práce zřejmě 
prvním delším textem. Je to patrné z místy neobratné stylistiky, občas poplatné i cizojazyčným 
podkladům (např. na str. 20 popis financování zdravotnictví ve Francii je jen obtížně srozumitelný). 
Vytknout musím i to, že na téměř všech tabulkách na CD romu chybí názvy jednotlivých tabulek; a 
dle mého názoru měl být CD rom opatřen ještě úvodní tabulkou s vysvětlením všech symbolů a funkcí 
v jednotlivých tabulkách použitých – nestačí tabulky jen zařadit pod adresář bez bližšího popisu. Také 
mne zarazilo, že autorka sice odkazuje na vzorce z učebnic či skript, ale používá jinou symboliku než 
příslušné prameny. 

Přes výhrady výše uvedené, mohu konstatovat, že Vendula Moszová ve své bakalářské práci 
prokázala, že je schopna se orientovat ve speciální literatuře vážící se ke studované problematice a že 
je schopna vhodně použít demografické nástroje k řešení výzkumné otázky. Prokázala rovněž tvůrčí 
invenci a důvtip při snaze o popularizaci výsledků demografického výzkumu širší veřejnosti. Její práce 
přispěla nejen k poznání vývoje úmrtnosti v České republice v letech 1965-1985 ale je zajímavým 
podnětem také k diskusi o popularizaci vědeckého poznání. Podle mého názoru splňuje práce Vendula 
Moszové „Srovnání úmrtností na nemoci oběhového systému ve Francii a v České republice v období 
1965-1985 a možnosti prezentace výsledků analýzy široké veřejnosti“ nároky kladené na bakalářské 
práce v oboru demografie a doporučuji ji k obhajobě. 

 
V Praze dne 2. září 2014  
 

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 
 


