
Posudek vedoucího na magisterskou
Epidemiologický přechod ve Francii,
v průběhu dvacátého století

pr{ci Tamary Smetanové:
v Ceské republice a na Ukrajině

Proces úmrtnosti, studovaný v demografii jako první, dnes zdánlivě ustupuje do

pozadi v porovnání s problematikou dlouhotrvajíci zuŽené reprodukce v Evropě. Nicméně

strukturální změny ke kterým dochází při prodlužováni naděje ďožttí, včetně ana|ýzy

dlouhodobých trendů jsou stále zajímavé a aktuální. Rekonstrukce datových řad a zntch

vypočtené ukazatele umoŽňují |épe poznávat současnost optikou dlouhodobých trendů.

Autorka ve své ptáci využila právě těchto zdrojů, které jsou nedávného data (rekonstrukce dat

úmrtnosti za llkrajinu, spočtené úmrtnostní tabulky v České republice od roku 1920)' Ve své

magistersk é práci se zabývá dlouhodobými trendy ve vývoji úmrtnosti po první světové válce

ve třech zemích: Francii, České republice a Ukrajině. Týo země jsou současně představiteli

odlišných demografických reŽimů spjatých do značné míry s jejich geopolitickou polohou.

Předk|ádaná analýza je založena na studiu vývojových trendů úmrtnosti podle pohlaví

i věku v jednotlivých zemich i ve vzájemném porovnání. Kromě klasických demografických

přístupů autorka pouŽila Arriagovu metodu dekompozice, která v příspěvcích jednotlivých

věkových skupin ještě navíc rozlišuje přímý efekt, nepřímý efekt a interakci. Tuto metodu

podrobně rozebfuá a vyhodnocuje v kapitole 3 a 4, Ve vlastních komentářích vývojových

trendů a strukturálních změn se opírá o řadu publikací a takto dokresluje nejen dobová pozadí,

ale třeba i zmény ve struktuře příčin, které nej sou předmětem vlastní anaIýzy . Autorka zvláďIa

výčený úkol na profesionální úrovni. Nejde zde jen o jednoduchá vyhodnocení, ale i o

obsahové ana|ýzy specifických momentů jednotliqfchzemí, kterými byly druhá světová válka

a na Ukrajině navíc hladomory' Práce v rozsahu 7J stran (hustě psaného textu) je kvalitně

graficky i tabulkově dokumentována' V textu lze nqít pouze drobné nepřesnosti, které

nesniŽrÍjí kvalitu jako celek, jako například onemocnění vyvolaná člověkem (str.7,8,58) by

bylo lépe překládat jako civilizační choroby, na str'31 místo nárazové snížení asi přechodné

snížení' vtabulce 1 (str'29,30) jsou obráceně znaménkauoÁve sloupci 1939-1945, v grafu 14

na str,47 má bý v nadpisu rok t947 místo 1937. Bez ohledu na tato upozornění předloŽená

magisterská práce dokazuje, ŽeTamara Smetanová bezproblémově uchopila zkoumanou

problematiku a kvalitně ji zpracova|a. Domnívám se proto, Že magisterská práce splňuje

poŽadavky kladené na magisterské práce a doporučuji ji k obhajobě.
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