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Dětská úmrtnost v rozvojových zemích 

 

Bakalářská práce Kateřiny Magenheimové se zabývá vývojem dětské úmrtnosti v rozvojových zemích, 

tedy tématem, které je velmi zajímavé a kterému doposud v České republice nebylo věnováno příliš 

pozornosti. Bakalářská práce o rozsahu 76 stran včetně obsahu, seznamu tabulek a obrázků, použité 

literatury a závěrečných příloh je rozdělena do sedmi na sebe navazujících kapitol, včetně úvodu 

a závěru, které jsou dále členěny do dalších podkapitol.  

V úvodu bakalářské práce je uveden její cíl – popsání vývoje dětské úmrtnosti v rozvojových zemích 

ve dvou historických obdobích – od poloviny 50. let do 90. let 20. století a od 90. let do současnosti, 

a to jednak podle regionů a jednak podle pohlaví a příčiny úmrtí. Kapitola Východiska práce, 

podkapitola Diskuse s literaturou na místo diskuse s literaturou poskytuje výčet použitých zdrojů dat 

a literatury použité v dalších kapitolách práce. Třetí kapitola s názvem Organizace zabývající se 

dětskou úmrtností poskytuje výčet organizací, které se věnují problematice dětské úmrtnosti. Spíše 

než výčet informací o organizaci, jejích programech a jejích různorodých publikací bych se zaměřila 

na její aktivity a programy v oblasti dětské úmrtnosti, které jsou relevantní pro danou bakalářskou 

práci. Kapitola Prameny dat a metody vyjmenovává množství publikací, které jsou pro účely této 

práce využity a vhodně zkombinovány. Uvedeny jsou jak ukazatele, které jsou v jednotlivých 

publikacích prezentovány, tak časová období, za která jsou uvedená data dostupná. V závěru této 

kapitoly autorka definuje dětskou úmrtnost a její ukazatele. Pro lepší přehlednost bych očíslovala 

uváděné vzorce a ukazatele bych rozlišila tak, aby v dalším textu bylo zřejmé, hodnoty jakého 

ukazatele jsou popisovány (míra dětské úmrtnosti (U5MR) vs. míra dětské úmrtnosti (CHMR)). 

Stěžejními analytickými kapitolami jsou kapitoly 5 a 6, ve kterých je pozornost věnována vývoji dětské 

úmrtnosti. Jak jsem již zmínila, ne vždy je na první pohled patrné o který indikátor se při hodnocení 

vývoje jedná. Autorka k danému tématu nastudovala množství literatury – nastudovaných znalostí 

využívá a doplňuje popis vývoje dětské úmrtnosti o faktory, které vývoj v jednotlivých regionech, 

resp. zemích ovlivnily (např. výkyv, ke kterému došlo ve vývoji dětské úmrtnosti na Haiti v roce 2010). 

Kladně hodnotím také zařazení projekce dětské úmrtnosti v závěru kapitoly č. 6. Kapitola Závěr 

shrnuje poznatky předešlých kapitol.  

Z obecného hlediska je práce plná drobných nedostatků, ať již formálních, tak gramatických. Citace 

často také nejsou uvedeny zcela korektně, zároveň ne všechna uvedená literatura je citována v textu 

(např. Population Reference Bureau, 2014) a ne všechna literatura v textu je uvedena v seznamu 

literatury (např. Hill a Upchurch, 1995; Gwatkin et al, 2007; Wang, 2003; Rutstein, 1984). Jednotlivé 

položky literatury by měly být v textu jasně identifikovatelné, tzn. je-li v textu citován např. UNICEF, 

2014, není zcela jasné, z které publikace daná část práce vychází, neboť v seznamu literatury jsou 

položky stejného autora a vročení uvedeny dvě – měly být odlišeny, např. UNICEF, 2014a a UNICEF, 

2014b. 

Výše uvedené nedostatky však nemohou narušit celkově kladné hodnocení bakalářské práce Kateřiny 

Magenheimové. Z celé práce je zřetelný zájem autorky o danou problematiku. Předkládaná 

bakalářská práce tak podle mého názoru splňuje základní požadavky kladené na zpracování 

kvalifikační práce takového typu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 



Otázky k obhajobě: 

- Proč si myslíte, že Indie, Pákistán, Demokratická republika Kongo a Čína jsou země, které tvoří 

téměř polovinu dětské úmrtnosti? Jaký faktor, kromě vysoké dětské úmrtnosti, zde hraje roli? 

- Jaký vliv může podle Vás mít výše příjmu na dětskou úmrtnost v rozvojových zemích? Resp. proč 

si myslíte, že příjem jako faktor poklesu dětské úmrtnosti můžeme v rozvojových zemích vyloučit 

(str. 30)?  

V Praze dne 28. 8. 2015             RNDr. Šárka Šustová, Ph.D. 


