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Posudek oponenta na bakalářskou práci
Název práce: Analýza dostupnosti zdrojů dat o úmrtnosti v Číně
Autorka: Barbora Serbusová
Rozsah: 70 číslovanýchstran texfu a 5 stran příloh

Akťuálnost tématu: Yýznarr. a akfuálnost témafu vyp|ývá z početnívelikosti čínsképopulace
a specifik jejího vývoje v uplynulém více než půlstoletí. Demografická data přitom
představujíuniverzální východisko jakýchkoli seriózních úvah a diskusí na dané téma.

Hodnocení
Vymezení problémtr:
+ probiém velmi zajírr.avý a neotřelý;
- nepříliš jednoznačné: cíl a strukfura práce není v souladu

s

jejím názvem

Strukťr-rra práce:

dostatečně detailní a zh|ediska základních tématvyvážená;
- pořadí témat diskutabilní: technologii evidence bych osobně předřadildatovým zdrojům
- nepochopiljsme proč se v práci zaměřené na hodnocení zdrojů dat objevuje kapitola
věnovaná vývoji a strukťurám úmrťnosti v Číně
+

Zpracování témafu:
- poněkud nejasně formulované cíle práce;
- podstatně více popisu než analýzy, svýjimkou kapitol3 a4
+ detail a úplnost prezentované informace
+ prokázána schopnost vypořádat se zadánírn a s problémy s ním spojenými (včeťně
jazykových)
- obsahově, stylisticky i mluvnicky místy poněkud ,,sytový,, text:
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překlepy (např. na s' 6 _ o vývoji populaci, s.7 _ tečka za větou a až zaní citace
publikace, s, 12 ,,Data. . . publikovány ... nebyly.,, a stejně i na stran 36 nahoře _ ,,data
budou použity,,
s. 6: ,,Co se ýče dat o úmrtnosti, za celou zemi poskytujíúdaje až poslednítÍi sčítání,
ale výsledná data zníchnejsou volně k dispozici ..',, - chybí vysvětlení této
nestandardní situace
s.7: ,,Dtuhá část (práce) ... postihuje vývoj úmrtnosti a .... je nastíněn i výhled do
rokú 2050 .. ',' (opětormě str. 8) - druhá část práce není zachycena v názvu
předloženého texfu
Ve vymezení cílůa strukťury míchá autorka dohromady analýzu zdro|ů dat
s ana|ýzou procesu samoťného ... nepřehledné
s. 1.0: naděje dožitíse zvýšila o 2,85let(?) na osobu
s.9-11:Jako zdrojje uváděno National Burelu of Statistics (NBS) av zápětíChina
StatisticalYearbook (CSY)' který vydáváNBS (viz str. 13). Je zarážející,žeCSY je
podle autorky jedním z hlavních zdrojil, kterému věnuje celou podkapitolu, ale není
citován a ani na futo publikaci neexisfuje žádný záznarnv použitéliterafuře(!?)
s,12:,,V ročence z roku 1998 jsou zařazeny některé nové tabulky, ale úmrtnosti se
neýká žádnázních. Naopak zde chybíúdajeo celkové úrovni úmrťnosti podle
pohlaví a věku.,,(?!)
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s.72:,,Hodnoý naděje dožitípÍinarozeníby|yvypočteny z dato úmrťnosti
z posledního sčítánílídu z roktr 2OOO.,,_ jak?l Nestandardní nuťnéčeskému
čtenáři
-

VySVětlit!!!
s.72 dole - překlad z angličtiny (p1') do češtiny(sg')
s. 13 nahoře _ ,,K naleznutí jsou zde data ...,,
s. 13 _ jak

koresponduje 2. odstavec s předch ázejícími tvrzeními , že v ročenkách isclu
údaje o úmrťnosti získanéze sčítání(?!)
-S. 74 _ netozumím první větě v prvním odstavci _ proč
se knižně publikované údaie
dostávají k uživatelía priori velmi obtížně(?!)
s' 74 _ pojmenování kapitol - oSN není mezinárodní databází (l!)
s' 76 - skutečně si myslíte, že ,,' . .vývoj úrovně úmrťnosti vycházíz modelu
změn ve
vývoji naděje dožití,,(?!) Jak to podle Vás v praxi vypadá?l
Milenium Development Goals je program a nikoli d,atabáze! Steině tak není databází

WHO!
s. 25 _

,,Zdravá délka života,, a ,,ztrá\r naděje dožitízpůsobené
špaťnýmzdravotním
stavem"? Co to je zaukazatele?
Nejedná se o proklamovanou analýzu zdrojů', To je spíšejejich popis a někdy navíc
ještě bez jmenovitého vztahu k čínsképopulaci (např. Pop-Vit_
Stat_Report na str' 20)
Autorka se Ve 2. kapitole nesoustředila na data, ale na zdroje po všech stránkách (viz
cenové přehledy) - klouže po povrchu/ neporovnávádata a nedískufu je,
pouze
nekriticky přejímá informace ...
Naopak kap. 3 Registrace úmrťnosti (spíšeúmrtí)v Číněje podstatně lepší*
v kapitole
4. se objevují i komparace!
Str. 47 _Standardizovanámítaúmrťnosti opravdu dosahuje hodnot
600-800
zemřelých za rok na 1000 obyvateI?!
Str. 51 _ ,,... hodnota naděje dožitíbylanavvšována
',,,, _kdo tak činil(?l)
Kapitola5.2' je zbytečná ,'' (lstránka věnovaná strukťurám úmrťnosti je trochu málo'
pokud o nich chceme psát)

Forma prezentace:
: graficky velmi průměrně Zptacovaný text
- přílišpřekiepů a chyb

Přínos práce:
poměrně detailní a přehledná informace o datových a dalšíchzdto1íchvztahuiících
se
k úmrťnosti v čínsképopulaci a nejen k ní
+

Celkové hodnocení:
Práce přes uvedené výhrady odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci.
Doporučení:
Navrhuji předloženou bakalářskou práciBarbory Serbusové
,,Analýzadosfupnosti zdrojů dat
o úmrtnosti v Číně,,přijmout k obhajobě a hodnotit ji jako velmi
dobrou.
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