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Cílem předkládané diplomové práce Bc. Dana Kašpara je představení vybraných teoretických 

a analytických přístupů ke studiu konvergenčních a divergenčních tendencí v rámci vývoje 

úmrtnosti ve vybraných evropských zemích. K naplnění stanoveného cíle si autor vymezuje ještě 

tři cíle dílčí – první je povahy spíše teoretické, dva pak ryze praktické, či metodicko-analytické. 

Předkládaná práce má celkem 108 číslovaných stran, 15 z nich však zabírají přílohy. Další 

přílohy jsou v elektronické podobě. Text je členěn do osmi číslovaných kapitol vč. úvodu a závěru 

a má zcela logickou strukturu vycházející z teoretických částí textu a postupující k praktické části.  

Po stručném úvodu je druhá kapitola věnována teoretickému pohledu na studovanou 

problematiku. Zde autor vhodně navazuje na tématiku, které se věnoval již v rámci své 

bakalářské práce. Třetí kapitola stručně popisuje využité zdroje dat. Čtvrtou, šestou a sedmou 

kapitolu považuji vzhledem k tématu práce za stěžejní. V první z nich autor přehledně přibližuje 

různé možnosti přístupu ke studiu konvergence úmrtnosti s odpovídajícími analytickými nástroji. 

Tento samostatný názorný popis užitých postupů analýzy i s využitím modelových dat považuji za 

velmi užitečný. Zároveň jsou diskutovány další otázky pojící se s analýzou konvergence 

úmrtnosti, které se mohou stát předmětem dalších studií.  

Po přehledném popisu základních vývojových tendencí úmrtnosti od poloviny 20. století do 

současnosti ve vymezených evropských regionech je již přistoupeno k samotné analýze 

konvergenčních tendencí úmrtnosti v evropském prostoru. Dosažené výsledky jsou ilustrovány 

graficky a v textu komentovány a zasazeny do širších souvislostí. V této části jsou také naplněny 

dva praktické dílčí cíle práce – tedy jak celkový popis konvergence a divergence úmrtnosti 

v evropských státech, tak i možnosti zhodnocení budoucí konvergence České republiky ke 

státům s nižší výchozí úrovní úmrtnosti. 

Ačkoli mnohá fakta o vývoji úmrtnosti v Evropě jsou demografům dobře známa, oceňuji, že 

autorovi se podařilo tento vývoj komplexně pojmout a zároveň přehledně a názorně popsat 

a kvantifikovat a celé období tak vhodně periodizovat. V práci bylo prokázáno, že v demografii má 

samostatné studium a analýza konvergenčních a divergenčních tendencí jednotlivých procesů 

rozhodně své místo a má smysl se jimi zabývat. Za pozitivní v tomto ohledu považuji i to, že sám 

autor některé další směry výzkumu v této oblasti v práci naznačuje.  

Z pozice školitele oceňuji systematičnost, s jakou autor k práci přistupoval, jeho samostatnost 

a důslednost při práci s informacemi i daty. O jeho hlubokém a dlouhodobém zájmu o zvolené 

téma svědčí nejen to, že předkládanou prací částečně navazoval na svou bakalářskou práci, 

v tématu hodlá pokračovat v doktorském studiu, ale i to, že již v rámci magisterského studia 

aktivně publikoval dílčí výsledky dosažené v rámci přípravy diplomové práce – a to na 

mezinárodních konferencích (Evropská populační konference 2014, Konference Mladých 

demografů 2014) i formou článku pro impaktovaný odborný časopis. Na základě uvedeného lze 

konstatovat, že předkládaná práce rozhodně splňuje nároky běžně kladené na tento typ prací, 
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a proto diplomovou práci Bc. Dana Kašpara „Konvergenční a divergenční tendence úmrtnosti ve 

vybraných evropských zemích“ doporučuji k obhajobě. 

 
 
 

V Praze dne 3. září 2014    RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

            školitelka  


