
 

 

 

Předkládaná bakalářská práce Vojtěcha Horníka si klade za cíl představit vývoj a základní 

zhodnocení úmrtnosti ve vybraných postsocialistických státech, konkrétně ve státech střední 

Evropy (Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko) a Pobaltí (Estonsko, Lotyšsko, Litva), a to od 

roku 1970. Studované období nekončí přísně vzato v současnosti, jak slibuje název práce, ale 

v roce 2009, což čtenář zjistí až z abstraktu a úvodních částí práce. Navzdory této drobné úvodní 

nepřesnosti je již pojetí dalšího textu zcela jasné a přehledné.  

Předkládaná práce má celkem 64 číslovaných stran, z toho 5 stran tvoří přílohy, má tedy 

standardní rozsah bakalářské práce a z hlediska obsahového i standardní a logickou strukturu 

přecházející od teoretické části k analytické. V úvodních dvou kapitolách jsou představeny cíle 

práce a základní rešerše relevantní literatury. Třetí kapitola představuje vybrané metodické 

přístupy (detailněji jsou metody analýzy popsány v příslušných následujících kapitolách) a zdroje 

dat – v zásadě autor využíval výhradně jediný zdroj dat a tím je Human Mortality Database. 

Otázka výběru datového zdroje a jeho spolehlivosti mohla být v práci diskutována více, stejně 

jako případný vliv v HMD aplikovaného vyrovnání úmrtnosti v nejvyšších věcích (které autor 

pouze zmiňuje, více však nerozvádí). Čtvrtá kapitola je přechodem k praktické části práce, jsou 

v ní představeny základní vývojové trendy úmrtnosti ve studovaných státech, především je však 

východiskem pro části následující. 

Dá se říci, že celá analytická část práce je založena na využití pouze základních 

demografických ukazatelů – naděje dožití při narození a v přesném věku 65 let. Autor však 

nezůstává u prostého popisu hodnot těchto ukazatelů, ale využívá postupy analýzy pro 

bakalářské práce méně běžné – dekompozici rozdílu hodnot naděje dožití a analýzu 

konvergenčních trendů (5. a 6. kapitola). Výsledkem je tak částečně netradiční pohled na vývoj 

úmrtnosti ve sledovaných státech, na který lze nepochybně v budoucnu úspěšně navázat. 

Celkově lze konstatovat, že autor vypracoval předkládanou práci samostatně, projevil 

značnou míru vlastní iniciativy a schopnost orientovat se v řešeném tématu i použitých metodách, 

z nichž některé překračují obsah kurzů bakalářského studia demografie. V interpretaci výsledků 

se občas dopouští dílčích nepřesností nebo neobratného formulování textu, nicméně dle mého 

názoru to lze přičítat především nezkušenosti s přípravou prací a textů tohoto typu a rozsahu. Na 

druhou stranu je patrná autorova systematičnost a schopnost vnímání výsledků v celkovém 

kontextu. Autor prací prokázal znalosti odpovídající bakalářskému stupni studia, i schopnosti 

jejich praktické aplikace, a svůj potenciál pro další studium a odbornou práci. Vzhledem 

k uvedenému považuji bakalářskou práci Vojtěcha Horníka „Srovnání vývoje úmrtnosti ve státech 

střední Evropy a Pobaltí od roku 1970 do současnosti“ za odpovídající nárokům běžně kladeným 

na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. 

 
 

V Praze dne 8. června 2016    RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

            školitelka  


