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POSUDEK ŠKOLITELE NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI JANA ŠEBÍKA „REGIONÁLNÍ ANALÝZA 

ÚMRTNOSTI DLE SKUPIN PŘÍČIN ÚMRTÍ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH“ 

Bakalářská práce Jana Šebíka „Regionální analýza úmrtnosti dle skupin příčin úmrtí v evropských 

zemích“ má celkový rozsah 110 stran včetně příloh. Textová část práce má standardní strukturu a je 

rozdělena do šesti základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji přehled použitých zkratek, 

seznamy tabulek, obrázků a literatury. 

Hlavním cílem předložené práce je analyzovat diferenciaci intenzity úmrtnosti na mezistátní úrovni 

a dále i na úrovni regionů NUTS 2. Jako cíl si autor také vytyčil dokumentovat nejen extrémní hodnoty 

standardizovaných měr úmrtnosti, ale i variabilitu intenzity úmrtnosti dle pohlaví a vybraných příčin 

úmrtí, a to jak celkově v rámci všech sledovaných regionů NUTS 2, tak i uvnitř jednotlivých zemí. 

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

cíle práce. V první kapitole autor stručně uvádí diskusi literatury a stanovuje cíle a hypotézy vlastní 

práce. Druhá kapitola je metodologická a zabývá se demografickými a statistickými ukazateli 

a metodami, územním členěním a popisem použitého datového zdroje. Ve třetí kapitole autor 

charakterizuje vybrané skupiny příčin úmrtí a nejčastější rizikové faktory, které k úmrtím na jednotlivé 

skupiny příčin přispívají. Stěžejní část práce představuje kapitola čtvrtá, která se zabývá vlastní 

regionální analýzou úmrtnosti dle vybraných skupin příčin smrti. V návaznosti na regionální analýzu 

úmrtnosti autor vytváří typologii regionů NUTS 2. Závěrečná kapitola potom stručně a velmi výstižně 

shrnuje prezentované výsledky a hodnotí naplnění formulovaných cílů a hypotéz.  

Jan Šebík ve své práci analyzoval rozsáhlý soubor dat o úmrtnosti v 32 evropských zemích do úrovně 

NUTS 2, a to celkově i z hlediska skupin nejvýznamnějších příčin úmrtí. Pomocí demografických 

a statistických charakteristik se mu podařilo názorně ilustrovat regionální rozdíly v celkové intenzitě 

úmrtnosti i v úrovni úmrtnosti na nejvýznamnější skupiny příčin úmrtí. Přesto, že se úmrtnost v Evropě 

obecně zlepšuje, jednotlivé regiony se od sebe výrazně liší a zatím nelze tvrdit, že by docházelo ke 

konvergenci a zlepšování situace ve všech regionech a u všech příčin úmrtí. Zajímavá je snaha 

o vytvoření typologie evropských států z hlediska úmrtnosti, která názorně ukazuje, že většina států je 

vnitřně poměrně homogenní a liší se od sebe spíše celé státy než jednotlivé regiony.  

Souhrnně mohu konstatovat, že zpracování tématu je profesionální, s nemalým publikačním potenciálem. 

Oceňuji korektní aplikaci použitých metod, kvalitní práci s literaturou a datovými zdroji. Zaujme také 

vyspělý styl vyjadřování autora, předností je i nadstandardní grafická úprava vložených objektů. 

Posuzovaný text téměř neobsahuje chyby, zjištěné nedostatky jsou zcela marginálního významu. Vzhledem 

ke značnému rozsahu práce se v ní občas vyskytují překlepy nebo méně srozumitelné formulace.  

Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce Jana Šebíka „Regionální analýza úmrtnosti dle skupin 

příčin úmrtí v evropských zemích“ splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a v některých 

parametrech je dokonce překračuje. Proto ji doporučuji přijmout k obhajobě. 
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