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Bc. Aneta Vachová: Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských zemích 

v letech 1999–2014 

Předkládaná diplomová práce Bc. Anety Vachové s názvem “Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené 

kouřením ve vybraných evropských zemích v letech 1999–2014” má celkem 91 číslovaných stran včetně 

12 příloh, seznamu použité literatury a datových zdrojů a dalších povinných náležitostí. Zaměřením práce 

navazuje na bakalářskou práci autorky. To se ukázalo být při zpracování výhodou, neboť autorka vhodně 

využívá závěry obhájené bakalářské práce, rozšiřuje její pojetí i provedení analýzy. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení vývoje úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením, a to ve 

25 vybraných evropských státech v období let 1999–2014. Aby bylo možné uvažovat o přímé souvislosti 

úmrtnosti a kouření cigaret, autorka pracuje s ukazateli prevalence kuřáctví v jednotlivých státech, ale 

i s odbornou literaturou věnovanou odhadům podílů zemřelých na jednotlivé příčiny, u kterých se dá 

předpokládat, že zemřeli v důsledku kouření tabáku. Z hlediska demografických ukazatelů úmrtnosti je hojně 

využívána intervalová naděje dožití mezi přesnými věky 35 a 85 let, což je věk, kdy lze souvislosti úmrtnosti 

a kouření nejvíce očekávat. Pro dosažení stanoveného cíle práce si autorka v úvodní kapitole vymezuje 

i několik dílčích výzkumných otázek (či spíše předpokladů nebo dílčích cílů), kterým se postupně věnuje. 

Předkládaná práce je členěna do 8 kapitol vč. úvodu a závěru. První polovina textu je věnována spíše 

teoretickému kontextu. Po vymezení zdrojů dat a metodických postupů užitých v analytické části práce 

(v 5. kapitole) přistupuje autorka k vlastní analýze.  

V první části textu tak jsou k charakteristice analyzovaných států užívány různé ukazatele prevalence kouření 

nebo průměrného počtu spotřebovaných cigaret (na osobu nebo na kuřáka). Je jasné, že tyto ukazatele jsou 

pravděpodobně zatíženy mnoha nepřesnostmi anebo se jedná o relativně hrubé odhady. Z textu vyplývá, že 

autorka si je tohoto omezení vědoma. Nicméně i tak je třeba výsledky práce interpretovat značně obezřetně. 

Obdobně i podíly zemřelých v rámci vymezených skupin příčin smrti, kteří pravděpodobně zemřeli přímo 

v souvislosti s kuřáctvím, je nutné vnímat jako odhady z dílčích studií.  

Klíčovou částí práce je kapitola šestá, věnovaná přímo analýze úmrtnosti spojované s kouřením cigaret ve 

studovaných státech. Autorka pro analýzu volí v zásadě jednoduché, ovšem poměrně názorné analytické 

přístupy – standardizovanou míru úmrtnosti nebo dekompozici rozdílů intervalových délek života. Vhodně se 

vypořádala s provedením analýzy za poměrně velké množství států. Nabízí se případná otázka, proč Estonsko 

není uváděno ve stejném grafu jako ostatní pobaltské státy (např. Obr. 1).  

Co se týká samotné analýzy a prezentace výsledků, osobně bych preferovala spíše relativní rozdíl intervalové 

naděje dožití reálné populace a modelové populace s předpokladem eliminace zemřelých v důsledku kouření 

(absolutní rozdíl je ovlivněn samotnými hodnotami intervalové naděje dožití). V případě výsledků 

dekompozice (kap. 6.3.2) pak není v textu vysvětleno, proč součet příspěvků třech vymezených skupin příčin 

smrti neodpovídá přesně vykázaným rozdílům intervalové naděje dožití (hodnoty v přílohách) – rozdíly 

nejsou velké, proto není jasné, zda se jedná o vliv nějakého zaokrouhlení, chybné uvedení hodnot, nepřesný 

výpočet nebo jsou ve výpočtu uvažovány ještě nějaké „ostatní“ příčiny, apod. Bohužel, ačkoli je tato kapitola 

pro celou práci stěžejní, působí formulacemi i rozsahem komentářů či interpretací jako ne zcela 

dopracovaná, či spíše jako uspěchaná. 

Sedmá kapitola obsahující shlukovou analýzu pak ve zdání uspěchanosti přípravy textu spíše navazuje na 

předchozí část. Nejsou zde dostatečně zdůvodněny využité ukazatele, navíc hodnoty průměrné spotřeby 

cigaret na kuřáka jsou patrně zatíženy značnou mírou nepřesnosti. Bohužel v textu a Tab. 11 a 12 autorka 

zaměňuje pojmy „rozpětí“ a „rozptyl“. Také závěry vyvozené ze shlukové analýzy (tedy vztah mezi prevalencí 



či intenzitou kouření a standardizovanou mírou úmrtnosti na nemoci související s kouřením) nejsou principu 

metody zcela relevantní. 

Obecně se autorka v práci zabývá tématem stále aktuálním a také hojně diskutovaným odbornou i laickou 

veřejností. Provedenou analýzou se mj. podařil prokázat nejvýraznější vliv kouření na úroveň úmrtnosti 

především v pobaltských státech. Jak již však bylo uvedeno výše, především druhá polovina textu působí 

dojmem uspěchanosti v přípravě, kde text patrně neprošel ani jakoukoli kontrolou z hlediska formy či 

obsahu. V textu tak zůstaly některé nepřesnosti či nejasnosti. Celkově je možné v práci najít relativně velké 

množství formálních chyb:  

 Chybné formulace některých vět, chybějící čárky ve větách, chybějící nebo přebývající slova, apod.  

 Na str. 17 je skupina nemocí oběhové soustavy označena jako nemoci nervové soustavy.  

 Vychýlené je umístění tabulky na str. 20.  

 Na některých místech textu se objevují nejasnosti (např. na str. 21 se uvádí, že prevalence kouření ve 

studovaných státech se pohybuje od 21,9 % do 38,2 % – přitom ale dále v textu následujícího 

odstavce jsou minimální hodnoty uváděny 19,2 %). 

 Ne vždy jsou využity (resp. citovány) primární zdroje informací, některé z citací pak nejsou uvedeny 

správně. 

 Ne vždy korespondují hodnoty uváděné v textu s doprovodnými grafy (např. hodnoty pro Švédsko 

a Finsko na str. 44 vs. Obr. 3). 

Přes zmíněné nedostatky (dané patrně časovou tísní při finalizaci práce, nepozorností nebo obojím) mohu 

z pozice školitele konstatovat, že při přípravě práce autorka pracovala zcela samostatně, tématu se věnuje 

dlouhodobě a prokázala také mimořádný zájem o řešenou problematiku. Navíc v analytické části textu jsou 

využívány (kromě shlukové analýzy) metody relevantní stanoveným cílům a odpovídající očekávaným 

znalostem absolventů magisterského studia Demografie. To jsou také důvody, proč předkládanou práci 

Bc. Anety Vachové s názvem “Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských 

zemích v letech 1999–2014” doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 7. 8. 2017                RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

                Vedoucí práce 


