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POSUDEK OPONENTA NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI VOJTĚCHA HORNÍKA „SROVNÁNÍ VÝVOJE 

ÚMRTNOSTI VE STÁTECH STŘEDNÍ EVROPY A POBALTÍ OD ROKU 1970 DO SOUČASNOSTI“ 

 

Bakalářská práce Vojtěcha Horníka „Srovnání vývoje úmrtnosti ve státech střední Evropy a Pobaltí od 

roku 1970 do současnosti“ má celkový rozsah 69 stran. Textová část práce má standardní strukturu a je 

rozdělena do sedmi základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji seznamy tabulek, obrázků, 

zkratek, použité literatury a zdrojů dat. Nedílnou součástí práce jsou i tabulkové přílohy. 

Hlavním cílem předložené práce byla analýza vývojových trendů úmrtnosti v období 1970–2009 ve 

dvou geograficky vymezených skupinách postsocialistických zemí – v Česku, Slovensku, Polsku 

a Maďarsku na straně jedné, které vytvářejí úžeji vymezený středoevropský region, a v pobaltských 

zemích (Litvě, Lotyšsku a Estonsku) na straně druhé. Výběru těchto regionů umožnil srovnání 

úmrtnostních poměrů v zemích, které se vyznačují rozdílnou historii až do konce 80. let minulého století, 

kdy středoevropské státy byly alespoň formálně samostatné, zatímco pobaltské země bylo součástí 

Sovětského svazu, a které se do značné míry podobají svým politickým a společenským vývojem po 

roce 1990. 

Úroveň hodnoceného textu je po obsahové i formální stránce na velmi kvalitní úrovni. Z obsahového 

hlediska má předložená práce vyváženou strukturu, která rovnoměrně pokrývá všechny v úvodu 

vymezené cíle. Grafy a tabulky jsou přehledné, stejně jako uspořádání a grafická úprava textu. Použitá 

literatura a další zdroje informací jsou pro dané téma odpovídající, seznam literatury a zdrojů dat po 

formální stránce odpovídá normám pro bibliografické citace dokumentů.  

V předložené bakalářské práci na první pohled zaujme především kvalitní diskuse literatury, která je 

nejen přehledně uspořádána, ale zároveň pokrývá téměř všechny rozhodující aspekty studované 

problematiky. V této části práce se odráží nejen nadstandardní jazyková fundovanost autora, ale i jeho 

velmi dobrý přehled ve studované problematice jako celku. Metodická část práce dokládá dobrou 

orientaci Vojtěcha Horníka v použitých metodách demografické analýzy úmrtnosti. Vlastní analytická 

část obsahuje korektně provedené výpočty. Jejich výsledky dokládají, že v souboru hodnocených zemí 

stále přetrvávají významné rozdíly z hlediska celkové úrovně úmrtnosti, které jsou především důsledkem 

zásadních odlišností v jejich dlouhodobém sociálně-ekonomickém vývoji. Schopnost kvalitní odborné 

práce autor názorně demonstruje také zdařilým závěrem, v němž s přehledem shrnul vše podstatné, 

k čemu při zpracování vymezeného tématu dospěl. 

Posuzovaná práce není – jako každá jiná – prostá nedostatků a chyb. Za významnější obsahový problém 

považuji skutečnost, že autor využil pro analytické potřeby pouze údaje z projektu HMD, který poskytuje 

časově srovnatelná data za všechny hodnocené země pouze do roku 2009. Tady se nabízela možnost 

využít disponibilní údaje Eurostatu (či data z národních statistických úřadů) a doplnit časové řady 

úmrtnostních ukazatelů až do roku 2014, čímž by byl lépe naplněn název hodnocené práce. V některých 

částech textu jsem nabyl dojmu (viz např. první odstavec na straně 34), že Vojtěch Horník prezentuje 

změny v intenzitě úmrtnosti podle věku na základě hodnot příspěvků věkových skupin ke změně naděje 

dožití při narození, což není korektní. Z formálních nedostatků stojí za zmínku chybné číslování stránek, 
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kdy autor označil jako první stránku práce až stránku číslo šest a také občas se vyskytující typografické 

chyby.  

I přes tyto uvedené nedostatky je možné jednoznačně konstatovat, že autor se velmi úspěšně vypořádal 

s tématem své práce a beze zbytku prokázal schopnost odborné práce na úrovni odpovídající absolventu 

bakalářského studijního programu demografie. Proto mohu doporučit přijetí bakalářské práce Vojtěcha 

Horníka „Srovnání vývoje úmrtnosti ve státech střední Evropy a Pobaltí od roku 1970 do současnosti“ 

k obhajobě.  

 

V Praze dne 6. 6. 2016 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

oponent 

 


