
Cponen-t,ssy pcsudek na doktoí.Sl'Ůu cirzertač:-rí prácr

R}iDr. Bo:.ís ilurcin - 0cvratitelrrá ljmr.tr:ost v České repubiice
a její aplikace

FĚecložerjou rcZsá:llou pr'áci tvoiií cevítistránkový úvcď.osi*ist:'ánko-
v.j přehleJ /spíše vý.kl.ad/ iíteratur;,' Se s t.r,únkou- tcrniáoiooíc, iui
<rt.nÁr:L-nrró ta^rgt,ická část Koncept odvratíteinó ijmt.tnos*'il s osmistrán*vÝUl
1- nrr-'rnf't;VJr! scZ{ia-ilieÍli iiterat'ly.' V}astrrí část pr"áce nředstavuje pet již
clÍ. j."'e ;cubJ-iko.;ar:ýcir stuoií autor.a i,Z 7.,ích tři š:ciccnČ J T ".""čě-rou/,a je ur\ončena obsanovč r.cz".;íŤet:;inú il str'ánkovýr::i aáv;r.;; s ta*
bulkovo.r pří J.orrou

Y úvodu v;.še 1 autor Ze zaŤazení otáaek úrnr't'ncsti v ;"ánr:i rienni.-r.cfi c
-.+'r i -r .^.-:'-.. :;-"::"":-.;.-,^l: :,.-:;:-,;:-;^;;'*-- ^ -:-"- 

urrL'
vySV.Il]-i rcg:.ku návazrrostÍ ia ii nl'' cili..ii R také pro ;octřeby vý;:očtů
p"cpuiac...." |"o;,'-3;.;;;-;;;'';;;;i..";j;;;i pŤecpckl...i.ené úrovně
úmrtnosii . l;,..uo n',tn.1 v.v-oLt} o.ei' jv7rrého si.lI.cváiií , j JVIl.- 'inr tnosti
^.á;*-^^"']-' -.'..*:néno autora ilaci'ir .)rOgnoZ k pouřj-tí konce ptu odvrati-Pl J V U \.1J.y á-.! u. f

telnó úmr.tncsti,ktera i:ude }iiavi;íil faktcren t,:hoto snižování.
}l.]cl oÁ'l .i ínr, přeh}ei' li+ue:.atai-y ukaz:je V}ivc j ::onceptu ouvratiteinórtuu!vuu(

úrtr.tností v posled.nícir více než civacetÍ le te ch z hieciska znáných
r"czdÍlil v úr.ovi:.i úmrtriost,í v jed.notlivých zeních a iilal'ně irocie Za*
řazer:í pitíčin snr*ui v tointo kónceptu. ír tcrrr:ino1cgii autor zd"ť:voČ.ňu*
je pouir L'í ;c;:.:u oávl:ititelná vc S1'}.S1u po je tí cře c.čssnáho :j.nrtí a
pře;íná p.lužíva.rlou }rr.iinici 7 j let vjkr-l" Áut5rův výklaČ konccptu oi.-
vra+ui.u. ].l::.{ ťini::'rnosti j-:kc riás tr'c je n:iř'e r.'í kv:lítv zcra.=rrc t,i:í pi.če
vyC.laZí z arlLýz v;v'je ilr:lr.tncstí coj-ji: p;'ícir: snrr'ti po*ie poje tí
no. zr'.,.nh s,o- a.11--21'..ů, je'k Je post';pn- v;.ví jel -'' n:vai:ncsti revizí }liezí*
náror:ní s.uatist,ické i;iasiťikace nenocí 3 p.i-ijruřených prcbiénů
/rcil ,c-Loi,včetn.š spe cífikace poole v-ku"a ur,.ádí r. zTlá vy:riezení
orlvrat,i t,eln'Íe .., n,..íěir' smrti.Stríz1ivč trccnotí r'o. lnó n1.1-i'-*',Vuvlo U! LEirlvyÝ!I |Ui J-U!ri J]llI U!.LtUa i4J*VU lruullL/Uj l u.l'LL' jJr .l.Ď Lt^'iJUý 

' 
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ř:uje na ap] ikaci hlavně za velké územ.ní celky i na některó šir'ší
moř,nosti vyu:lítí.
Pr-vní zať.azenou studii /LL st'r"/ - Úrli.-unosau předsta.vuje rtručná
l'valiťikovaná ka.:itoIa z r' c-,zsáiliá anaiýzy .iopu1-ační ."'ývo j Čn 2Cll
-2oC6 z,autor-"ký koiektiv .].eil] ka1-eir; ťerno5rafie a geoi.e'ir.o8r.r'.ie
přF'Uií,/. iilasícl:ými postupy v ní hoČinot,í autor.nr'3"bu}r prŮcesu.jmrt*
nnq*i i... lrn ' Ýr."ilk*ttrrl i nr,. 1n-,-, Í, ř.o-+] j ..rri;Y ia .]nŤi *-í rrřc.i'n.. irl'í...n'rr-trvJU:tJv-lv . uf J-t\uurJ J y- - UUVJ v lJ.JUu rreluLJc'; u\JLaUJ VUC.U"L-* Pr i-iP-V-

ků jce1.,ct}ivých V.kcv;igh skupirr'a pOr'Cvnává vývoj nl. t:ázi standa::*
--::; -.--"-.^.,,^|' .-Lrzate ]-ů vče+"n.. i"oz*íiů nezi poirlavírli a Ve sr'ovriiiníL]Já\JuŤťJ.''. LiNc

so Lvf'jsKcu.
}ru}:á studie /,t} s-vt,,,/ pubiikovaná 'r anglič-uinč v r.ánci ne zinár"cc*
*ii.o 3rovnává.ní. obsaiiuje pc -1i' tjích chařakteristj.kách oklesů Čn
ahql.lizrr .r'ťlhě\6 zmjn nlcc1nosti a ún:;tnosti v rj-ze::;níin č]-enit:í za
ffid;Éí-l$iř]ríi"-=*u];'p.'l-ty iisil.i:':u.ce a v"r.l-ariiiijr a zařazeníiii g
n.l.lr.esit.q nci-yvššíriii resp"ne;r;'ižÍírl.i hcrjnotani újrr.rlri5 plod'ností a
je;íni znJnámÍ. Ve :rte jnén pc je t.í jc iioclnccen výYCj rir.ovně ún:lt*
ň""ti -''-v-i;jl,:.]ř.ené n*d"š.jí cj.ožití ;;oal-e p-.i:laví roYr:čž ve c.tyřechv 
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t,říletýóň obdobíc}r" Šér..rí kartogr.al:;ů a t-a-u.1ek plro}lazuj.í autoři
ud"r.žování ccsu značnc1 v;iriabiiit-'r a u};az';jí na i'ýznan: sti;cia re-
r'i nngilnr,nh rn7diiii nr.o výpoe t.1 populeÚr^ích. pr'ognóz. Studie caiairulaallr!utl ! ur

nesnnr.ně riolrý'obraz jak O situac.r -.'Čn,.Ůi.l1:i o.'r.Ysoké'.irol'ni naší
de:iiogr.aťie.
Ye třetí studií /iť s*ur.,/ * \i}ivoj cdvr.:ltiteiné..inr.";nosti v Čn v cb*
dcbí ii?Ů-2CO6.autor- ukazuje výr.azaou" ztičl.u vnš j5ícir pod.r, ínei: i
ná-ío*rrnlr nt.-'.rq{e}str,.a k v].a's :.íl..r :rir,:.ví " l-On.c... :+ler otivr.s'titelnéLrrl!-Uuyu VUJvc

únr't'nosti --vývojer plti}ecť: a l,},'mezení i:řejs'tavuje ta-to stucie
vS+*uí) ko::lce pr,u oávlalj'telnr1 ťinr.tr:os'ti d.c české ce l.ciira.fie " Áuiror.



v ní pocává zákiadrií infcr.nace c vývcji po<;ti zeilře}ých ve Čty.řech
s};.upirrách .imrtí /Lé'čiteinó nelloci,S I|C:"r:ostí přeilciiáze:rí Ú-mr.tí,
I.-.T]S, odvr'atil;e lná úÍ:rtncs-" ceiken ,ne covretrluel:iá/a v€ struktur.á.ch
*n,-l-qz'. ja ^- j Ť'ivrí nn'^.Ieq -,.^'.: I-^.-n:'i. í ,.,'.|)r.a +i trlrl.ính .{rrtí veý.",.- t,4!!!'j-{ Uvl\lU dv'vJu ULt Ui.

sledcv;n;Íeh 16 ietec}i u r.uř.ů o 1}.r'ccer:tních i:oi.ů,u. řen o },
Velni cei:i::é jsc.i vše chn;r aut'oror.y rr'-',ipočty ,/standa::oizovanó Í]í]]]r'r
po.ie vškov.;i65 s:l.ipin i pi.íspě.rky ke ;i:.riš ni:cčje Čož:_til -r hcdno-
cení Ďt. l- s}:u;ié ť;nr-*uí' 3cdr"o.:r.í enqiýZ3. CIOk{;zr:je r1i.sp.ch;. i iriožné
Č.alj! rzze:,í:i,.: vlde au:ora k Zl<rvěru o zá*i:Čnír* pociíIu zcir'a.votriic*
kého s;lsténu na ziepšení zcj.ravotr.Íhr: stavu a tín zrychleného růsti;
rlguu.lg UU4i L! o

čt.."ta studie /LL sI'r./ * RqgícrláinÍ ciÍer.enciace odvra'títeinc{ a
neodvratitel;.é úm:.tnosti v čŘ a její v;1voj r' obdo]:í 1?s7*20c6 *
je převoden.: 5onceptu dO re:ji61;;"1n'Jpoich-' Ye čtyÉecr pětÍietý'c}l ob-
dc:;ích 7,po . tevcc1u ria evropsJ<ý stanůar"c po;:u1::ce,,/" V ciivr.atíte1né
ú.rnr:tnosti k].e s; jí maxíméiirii i rrir.íil.:'lní i:oi;not;". Ů' je jí zastoupení,
vzrůstá věak varj.ační i.:ce ťic:'ent : autoři Z tCnC odvczují, že re-
gionální systéirr je z hiediska ,-1r.o-,'ně uldvrati'ue inó únr'tn.:sti ještš
ře stai,iu. ii.ansformace i že po}lr-aČu".le 1'ýv, j pooiiinek pro s'oiižo*
vánÍ úr'cvně ,lod] e poir; aví. !] ii;i5_ie cnýci: v;ípočtů 'is 'u -ve, studii V],-
nezcvó'rt;, c'cias.ui s'naopr'.3:těr.ncu .7r.ovr.í,zirlá',<t.- v ccsic1er.;.ch pohra*
nrčlicť c':.re sech. I:,a ;á,zt i2 kar- cárainli ;t u:lá:'an: si*uÚaCe v po.-:led*
níin ocoobí il z ,:rry ci v;'cliozíha a v taiuikách i výče't oilr-esů ̂ s vý.
pcčt;' pc.::'i.- ost.L pořa.. í " Tín všin pr c5az.'r.:i autoÉi exrstu.jící Pío'
=tc"" p::o i:alší pokles úrcvn. iiinctnosti v obou 

"ie 
jí zákiacníc}r s].ož-

kách
?osled.ní p;át. studic /\3 str..,/ * str.ukturl.ir'í zn;n;. .rj.ni- 

*unos*ui v če s-
kýcir ze:::íó}: a na S}ovcns]<u rnezi rok;l }??1 a 20C6* je r1;ÍL,orrrýln prí*
k.iaden pro sro.rnání sítuace drou ve it<ýcir úze;nÍch ce1ků,dlouhodobě
srovnatá1n;ig5 z }r]-i.'c1iska rirovnš a s-u::uktu::;,..r.{fllrtncsti,pO.",Žní}'ll TC2,-
cí}r-;'ch ;cil,'ínek prc rjal;:. vyv,l j" Z výsiec.ků stuČie j9 zi.e jný i-.ií-
zni.rš jší v;íy3; v ěesi.'ýci: zc;:'íc}',a io 7.;, '9.:.:t."' V :lc]vr.ati t*:lné iimr"tn
nosti. .il:..rnír': zi'.ivčrei:r je, z|ti:t:ní o n:-ii'is |:: jící;i zpoři::ní ve riývc*
;i ri::or'ně úr'rr.i:'r:os;ti i:a Slovct:sku,o p.ivo,':;lici.L n:a.lých rozdá1ecir a vy-*
řvcŤt,ní v.tšíc}i /u ..:.uži na .) I.e +',u řer: tri; á*Ú }et,/.

Iiutrý záv.:'l: ceLé 'doktorskó práce lLL s.t,r , / shr.nuje. celou pr'oi;l en:a-
tikuluk'azuje přístupy aurcrů i'espe.L'tují. icii tří ob}astí výzkumu
/výbéy p.-íčin- odvr.atítelné 'jnr"taosti,rr.kor.ý iriter.vai pť'ecča.srlcstr
.'nítÍ,c1cstu:nost a kv:.:] rta Jatl ,a tím souč..j'SÍl;- v-i.''' žiIc}nost, vý's1ci.-
ků k ánaaýzb.rr' úrovnó ri:nr1.t-lostr. Zajímavá je pa};'sr.ovr'áni.v;.Í.;oje 9bou
s}ožek :]imitr:ost:- při tložnén zv;,,i:eni ri,5ko-ré lrrcrice!:a cC iet,i ta'*u.}-
i.í;r mt'i.ár"oinéhc ir.ov:-'ie.nr. Yelnri spr:ávr:é jÍ,.Cu ;avjr.1l o pribleng't1*
.b i'or:ce.otu odvra.títe ]né úri::tricsti jako per.spek+"ivl.r.n,; sněr-u v.í.zkui:lu
jr-ovně .;:r. tncs|í .

Závír..l oponenta
Fřed1ožená Č"ok{crsl.:& práce rrá po všec:r -*t::ankác}t v;u.sokou úr..cveň
*odbcrnou tín"ř-c .ic v.ynikajícíxi v*c*Lupen této prob1ematiky c1o Óe ské
áunogr*f.ie mót,".iólogici<y i kva].rtativní*r r.ozř;íŤe ::im ana..l-;i.|'rck;ých
přístupů .K procesu úmr"tnos-L,r

*q;počt"'bvoa d-okurn,er:tací v pře|rlecnýcir tat-;uri.-ach s v.vsokou v;,.povicia*
r,í <nhnnrr.:st' 1v! uurrvylivv u!

- q'uzlitim výstížnycn g:raťů,uirrožňujicrch syntetické pohied.y .
siq1is;t:.cky pernbu čěštínóu bez fornulačních ster'eotypů a }ogicky
p^*-,,."1r orillurovall,yinl zav-ry .

V nráei isem nenašel žácrné chyby ncbo nepřesností ?r'i číselné,ani.
Y l/t uv:

ioiinuračňí.ts-..lo b;r možrié ješt; více ziů:aznit p.;jerr ''oc.vratiteinost''



ve sÍly-qili jeri Čořasn.,ť: odvratit:11:*:i:|::,:?Y-:Ť::'.x? :i::i::..'':.5:

-te1nc,s*"! vc ";i!{l"*ii 
i' kó,llcvÚrií r-,..í';:.i. siilr.l.-i /v:-a srovnáni s* Sio*

r,,en3k em/, ...,*'lo ;*"* ;en i.*t,eiri.y v r..t.i]iovd:n i:cČnocení"

V ,avěr,*ch pr.ácc p:'.-: ilénjl zasv.:c+:r.é}io č.|e;..Jři' v:iecil clíii,ícil s'tutirí
z3ilik;á r:esi<uteJi:".cň,'cr;ný i.uzse;i i'sl,*i.ů ' l' p::,lgr.a.nů, n'0 i]I.Cv,..isni
pi:.iii}:.cvaný'ch 

''í-i"iir..:. 
" i.*,''liáJ"."-'.:.x'3 ;. silutř*r:cst, , ž*, Řl'u" "*oi.j-s

Du::ci i:' i.ozř;íi,ri,;];;-i i,:'"oonň če::.:Č i..:nrcg.r:ajíe o pr:o-nlenirtiku
cc.vre iit.einí: j;. ;;;;li jeko tr'.,Í.vnÍ ,,'spol u s i.|ÍÍi i]Í]. ai;iikaci i
Tonáš i..učera jat:o spoiuau.icr:/ "

Ze rěecir jrie*.j-sek posuzcvánÍ '|lO.{J:.u;l .pr.ei1i.aře:.ioú c.oktcrskcu c.ízer*
+"ačl.'í i:rá*i z* -;ý.tol'ncU. a. s:lllicz.i.e .jnš .ii c.'po:..uČir";i i.- obtlnjobě.

i:r"ana 27 "z::'Í"í 2u1u:L


