
 

 

 

 

Předkládaná bakalářské práce Venduly Moszové představuje svým obsahem a zaměřením 

relativně méně tradiční typ práce a to v zásadě v obou jejích hlavních cílech. Prvním cílem je 

srovnání úmrtnosti, se zaměřením na onemocnění oběhové soustavy, v České republice a Francii 

v období let 1965 až 1985, tedy v období, kterému se dnes detailně demografové již věnují 

relativně méně. Druhý cíl se pak zaměřuje na nalezení vhodného způsobu prezentace výsledků 

nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Tato tématika je v rámci demografie řešena spíše 

výjimečně, ačkoli mnoho výsledků demografické analýzy představuje pro veřejnost tématiku 

nepochybně zajímavou i užitečnou. 

Předkládaná práce má celkem 68 číslovaných stran, 5 stránek zabírají přílohy, je členěna do 

celkem osmi číslovaných kapitol vč. úvodu a závěru, možnostem prezentace výstupů se autorka 

věnuje až v posledních dvou. Součástí je i elektronická příloha obsahující spočítané úmrtnostní 

tabulky a finální podobu posteru, který je jedním z výstupů předkládané práce. 

V úvodu autorka věnuje prostor představení cílů, stejně jako zdůvodnění výběru obou 

zahrnutých států. Jeho součástí je i přehled relevantní literatury vážící se k oběma stanoveným 

cílům, teoretické pozadí obou částí práce je pak v textu rozpracováno ještě samostatně. Právě 

tyto teoretické části práce pokládám osobně za velmi zdařilé, oceňuji nejen množství 

nastudované literatury, ale i schopnost souhrnného a přehledného zpracování informací. 

Z metodologického hlediska je analytická část práce postavena především na využití přímé 

a nepřímé standardizace, užit je ale i výpočet úmrtnostních tabulek a jejich dekompozice. 

Výsledky jsou prezentovány především v kapitole 4. a 5. a to za využití běžných i méně běžných 

(plošné grafy) nástrojů. Kapitola 6 je pak přechodem k řešení týkajícího se druhého cíle práce – 

autorka opět postupuje od teoretického pojetí tématu k praktickému. Práce je doplněna i vlastním 

ilustrativním šetřením týkajícím se vnímání prezentace demografických dat veřejností. Výsledkem 

práce je pak příprava vlastního posteru prezentujícího výsledky analytické části práce. 

Autorka se v práci nevyvarovala některých formálních nedostatků, v textu se např. vyskytuje 

zbytečné množství překlepů nebo chyb ve skloňování apod., nejednotné odsazení nadpisu 

(kapitola 8), v elektronické příloze pak schází popis symbolů a tabulek a jejich seznam. Uvedené 

nedostatky jsou dle mého názoru částečně důsledkem určité nepozornosti (patrně především 

v době finalizace textu), částečně také nezkušenosti s přípravou odborných textů. I proto však 

oceňuji, že autorka v rámci přípravy práce věnovala čas vytvoření vlastního posteru – mnoho 

studentů demografie se podobného úkolu prvně zhostí až na vyšších stupních studia. Celkově si 

vážím přístupu autorky k práci, který byl neobyčejně iniciativní a komplexní – což se odrazilo mj. 

ve snaze zvolené téma nejen zpracovat, ale i vhodně prezentovat. Autorka prací prokázala 

schopnost samostatné práce na zvoleném tématu a znalost vhodných nástrojů demografické 

analýzy, které byly vhodně aplikovány. Vzhledem k uvedenému považuji předkládanou 
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bakalářskou práci Venduly Moszové „Srovnání úmrtnosti na nemoci oběhového systému ve 

Francii a v České republice v období 1965–1985 a možnosti prezentace výsledků analýzy široké 

veřejnosti“ za odpovídající nárokům běžně kladeným na tento typ prací a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

V Praze dne 2. září 2014    RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 
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