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POSUDEK OPONENTA NA DIPLOMOVOU PRÁCI DANA KAŠPARA „KONVERGENČNÍ 

A DIVERGENČNÍ TENDENCE ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH“ 

Diplomová práce Dana Kašpara „Konvergenční a divergenční tendence úmrtnosti ve vybraných 

evropských zemích“ má celkový rozsah 108 stran včetně příloh. Textová část práce má standardní 

strukturu a je rozdělena do osmi základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji seznamy 

použitých zkratek, obrázků, tabulek, použité literatury a zdrojů dat. 

Dan Kašpar si pro svou práci zvolil aktuální téma, které souvisí se dvěma otázkami: 1. zda všechny státy 

dlouhodobě směřují ke stejné úrovni úmrtnosti a 2. zda existuje nějaká maximální hodnota délky lidského 

života. Ačkoli naděje dožití ve vyspělých zemích prakticky od 19. století roste, neprobíhá tento růst se 

stejnou intenzitou. V některých regionech bylo možné v určitých časových obdobích pozorovat stagnaci 

nebo dokonce růst úrovně úmrtnosti. Jedním z takových méně příznivých období bylo období od 60. do 

začátku 90. let 20. století v zemích dnes již bývalého sovětského bloku. Je zajímavé hledat odpověď na 

otázku, jakým způsobem se tyto země se svým vývojovým deficitem vypořádaly a zda se jim daří 

snižovat náskok ostatních evropských zemí.  

Hlavním cílem této diplomové práce je proto představení teoretických a analytických přístupů ke studiu 

konvergenčních a divergenčních tendencí úmrtnosti a následně zhodnocení těchto tendencí s využitím 

vybraných analytických nástrojů v evropském prostoru od konce 50. let 20. století, tedy v období, během 

kterého docházelo ve vývoji úmrtnostních poměrů v Evropě k zásadním změnám 

Obsahová struktura posuzovaného textu odpovídá vymezení problému a řídí se dosažením vytčeného 

cíle práce. V úvodu autor nejprve popisuje cíle a strukturu práce. Ve druhé kapitole představuje 

teoretická východiska práce, kde zdůrazňuje význam zvoleného tématu a zasazuje problematiku do 

kontextu významných demografických teorií a poukazuje na probíhající odbornou diskusí ohledně 

limitů délky lidského života. Následující kapitola představuje použité zdroje dat a zdůvodňuje výběr 

evropských zemí pro analýzu. Čtvrtá kapitola obsahuje řadu metodologických otázek spojených 

s hodnocením konvergenčních a divergenčních tendencí úmrtnosti včetně statistických metod, které jsou 

pro tuto analýzu nejčastěji využívány. Před vlastní analytickou prací autor v páté kapitole ještě popisuje 

základní vývojové tendence úmrtnosti v evropských zemích od 50. let dvacátého století. Následují dvě 

kapitoly obsahující výsledky vlastní práce autora. V první kapitole představuje výsledky analýzy 

konvergenčních a divergenčních tendencí naděje dožití při narození ve vybraných evropských státech 

v období 1959–2009. V druhé analytické kapitole jsou prezentovány možnosti konvergence hodnot 

naděje dožití v přesném věku 65 let v Česku k vybraným státům s příznivějšími úmrtnostními 

podmínkami na základě vývoje úmrtnosti v období 1990–2009. V závěru jsou potom všechny důležité 

poznatky diplomové práce stručně shrnuty. 

Dan Kašpar zpracoval aktuální téma konvergence a divergence úrovně úmrtnosti na příkladu evropských 

zemí po roce 1959. Problematiku vhodně zasadil do kontextu demografických teorií (demografického 

a epidemiologického přechodu). Práce názorně ukazuje, že i při dlouhodobém růstu naděje dožití 

v Evropě může mezi jednotlivými zeměmi, resp. regiony docházet k divergenci úrovně úmrtnosti. Ačkoli 

práce představuje především metody analýzy a trendy vývoje sbližování a oddalování úrovně úmrtnosti, 

autor se zároveň snaží i stručně nastínit důvody, které k danému vývoji v daném období vedly.  
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Souhrnně mohu konstatovat, že zpracování tématu je profesionální, s velkým publikačním potenciálem. 

Podle mého názoru posuzovaná práce bezpochyby patří mezi nejkvalitnější diplomové práce, které byly 

obhajované v posledních letech na katedře demografie a geodemografie. Oceňuji především invenci při 

výběru korektně použitých metod, ukázkovou práci s literaturou (90 položek) a datovými zdroji. Zaujme 

také vyspělý styl vyjadřování diplomantka, předností je i kvalitní grafická úprava textu. Práce téměř 

neobsahuje chyby, zjištěné nedostatky jsou zcela marginálního významu. 

Doporučuji přijmout předloženou diplomovou práci Dana Kašpara „Konvergenční a divergenční 

tendence úmrtnosti ve vybraných evropských zemích“ k obhajobě. 

Otázky pro autora: 

1. Jakým způsobem jsou výsledky aplikovaných metod ovlivněny skutečností, že jste použil pro 

všechny hodnocené země úmrtnostní tabulky vyrovnané stejným modelem úmrtnosti (Kannistö)? 

2. Ztotožňujete se s velmi pesimistickým výhledem možného dosažení přibližně stejné úrovně 

úmrtnosti osob ve věku 65 a více v Česku a ve vyspělých zemích (viz Příloha 22 na straně 106)? 

 

V Praze dne 8. 9. 2014 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

oponent 


