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PředloŽená magisterská práce si dává za cíl popsat teorii epidemiologického přechodu, a to na
přík|adu změn v úmrtnosti vybraných třech zemí jako zástupců západní, střední a východní Evropy -
Francie, České republiky a Ukrajiny.

Práce je rozdě|ena do deseti zák|adních kapito|. V úvodních kapito|ách autorka popisuje teorii
epidemio|ogického přechodu a správně zmiňuje podstatu teorie v kva|itativních změnách úmrtnosti,
nemocnosti apod. Teorie epidemio|ogického přechodu stojí na pomezí epidemio|ogie a demografie.
Nás|edující úvodní kapito|y se věnují pouŽitým datům a metodám, především pak pouŽití metodě
dekompozice úmrtnosti (dle E. E. Arriagy) - příspěvku jednotlirných věkových skupin a definovaných
úmrtnostních efektů (efekt přímý, efekt nepřímý a efekt interakce) k celkové změně (rozdílu) střední
dé|ky Života' Nás|eduje pak popis historického rnývoje oddě|eně v jednot|irných zerních.

Zák|ad práce je v kapitolách šest a sedm, kde se autorka věnuje podrobnému popisu vývoje střední
dé|ky Života ve 20' století ve sledovaných zemích a dále pak detai|nímu popisu změn intenzity
úmrtnosti v deÍinovaných h|avních věkových skupinách: o, 1-4, 15.29, 45-59, 60.74,75-89; a to za
pouŽití zmiňované metody dekompozÍce.

osmá závěrečná kapito|a shrnuje výs|edky, nás|eduje seznam pouŽité literatury a tabu|ek a grafů.

Magisterská práce je zpracována kvalitní fornou' Zpráceje cítit, Že autorka přesně ví, co je cílem
práce a drŽí se ho. odpovídá tomu jasná struktura práce i porovnání úvodní a závěrečné kapito|y, kde
je casto Vidět velký rozdí| mezi počáteční úvahou a konečným shrnutím výsledků. Velmi zajímarný je i

výběr zemí, tedy Francie České repub|iky a Ukrajiny - porovnání rnývoje úmrtnosti těchto zemí ve
dvacátém sto|etí je vlastně popisem úmrtnosti třech regionů odlišných po|iticko a ekonomicko-
spo|ečenských u'ývoj ů.

Jest|i něco na práci povaŽuji za prob|ematické, je to samotný název práce. Autorka sama uvádí, Že
epidemio|ogický přechod popisuje změnu ve struktuře nemocnosti a úmrtnosti z h|ediska věku a příčin
(str. 50), nicméně popis epidemio|ogického přechodu na přík|adu s|edovaných zemí zjednodušuje
pouze na analýzu úmrtnosti pod|e věku. PouŽitými ana|ýickými nástroji dokáŽe dobře popsat změny
úmrtnosti v jednotlivých věkových skupinách, nicméně pro hledání změny kva|ity úmrtnostije to málo.

K prácimám tyto da|ší konkrétní postřehy a pfipomínky:
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1. V kapito|e šest jsou pro doloŽení změn v úmrtnosti v Óase pouŽity indexy změn
pravděpodobnosti úmrtí pod|e věku mezi jednotlivými roky. PouŽitý index je vhodný v případě

uýznamných meziroČních změn intenzity úmrtnosti (např. v době nastupujícího h|adomoru na

Ukrajině), při stabi|izovaných úmrtnostních poměrech je však příliš zatíŽen moŽným

meziroiním uýkyvem a nezachycuje trend.

2' Některé pouŽité grafy nejsou vhodně zvolené, např. graf na str. 36 éi 42 nepopisuje trend, byť

zvolený typ k tomu nabádá.

3. Autorka v grafu 2 na str. 28 pouŽívá spojnice trendu, kteý opět není trendem.

Mimo jiŽ zmiňované postřehy a připomínky velmi kladně hodnotím na práci její přehlednost a

gramatickou a sty|istickou čistotu. Na prácije jasně zřejmá autorčina peÓ|ivost.

Na zák|adě výše uvedeného se domnívám, že práce sp|ňuje věcné iformální poŽadavky, které jsou na

magisterskou práci kladeny _ a proto ji doporučuji k obhajobě.
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