Posudek oponenta na bakalářskou práci Martiny Šornové
„Kojenecká úmrtnost v České republice v evropském kontextu“
Bakalářskou práci Martiny Šornové „Kojenecká úmrtnost v České republice v evropském kontextu“ tvoří 67
stran textu. Práce má standardní strukturu, je rozdělena do osmi číslovaných kapitol, které jsou doplněny
seznamy zkratek, tabulek, obrázků a použité literatury. Nedílnou součástí práce je i příloha.
Hlavním cílem předložené práce byla analýza vývoje úrovně úmrtnosti dětí do 1 roku v České republice po
druhé světové válce a jeho zasazení evropského kontextu. Rovněž byla pozornost věnována detailnější analýze
kojenecké úmrtnosti v naší zemi v posledních dvaceti letech. K dalším významnějším cílům práce se řadí
typologie vybraných evropských zemí z hlediska úrovně studovaného jevu a v neposlední řadě i aplikace
klasické metody biometrické analýzy úmrtnosti při srovnání vývoje kojenecké úmrtnosti v Českých zemích a na
Slovensku včetně ověření vhodnosti navrženého způsobu umístění linie tzv. endogenních úmrtí do grafu pomocí
diferencí kumulovaných počtů zemřelých.
Celá práce působí kompaktním dojmem, má pevnou logickou strukturu a je obsahově vyvážená. V úvodu jsou
vymezeny uvedené cíle práce, autorka zdůvodňuje výběr tématu práce a stručně popisuje strukturu textu.
Následující kapitola se věnuje metodologickým aspektům práce – prezentuje použité ukazatele, popisuje tzv.
biometrickou analýzu kojenecké úmrtnosti, navrhuje objektivizaci umístění linie uspořádání všech příčin smrti
do grafu pomocí výpočtu první diference kumulativních počtů zemřelých a zhodnocení samotného průběhu
těchto diferencí. V závěru kapitoly autorka přibližuje postup při aplikaci shlukové analýzy. Třetí a čtvrtá kapitola
se zabývají změnami v definici živě narozeného dítěte v ČR po druhé světové válce, diskuzí relevantní literatury
a detailním popisem použitých datových zdrojů. Další tři kapitoly, představují jádro předložené práce. V páté
kapitole se autorka postupně vývojem kojenecké úmrtnosti na našem území pomocí základních ukazatelů
úmrtností kojenců, šestá kapitola přináší detailnější analýzu současné úrovně kojenecké úmrtnosti včetně
analýzy úmrtnosti kojenců podle jejich stáří, porodní hmotnosti, příčin smrti a územní příslušnosti. Následující
kapitola dokumentuje vývojové trendy úmrtnosti v souboru vybraných evropských zemí včetně hledání
vzájemné podobnosti a rozdílnosti těchto zemí z hlediska úmrtnosti dětí do jednoho roku věku a vývoj změny
této podobnosti a rozdílů ve třech časových horizontech. Významnou součástí této kapitoly je i komparace
poválečného vývoje úmrtnosti v Česku a na Slovensku včetně aplikace biometrické analýzy kojenecké
úmrtnosti. V závěru práce jsou poněkud stručným způsobem shrnuty nejdůležitější poznatky.
Z obsahového hlediska předložená práce rovnoměrně pokrývá všechny v úvodu vytýčené cíle. Autorka
prokázala velmi dobrou orientaci ve studované problematice a schopnost korektně aplikovat vybraný
metodologický aparát. Vyspělá je také prezentace výsledků; počítačové zpracování tabulkových a grafických
objektů může být bez přílišné nadsázky pokládáno za velmi kvalitní. Pozitivně hodnotím i výběr použité
literatury, který obsahuje dvacet tři vesměs reprezentativních titulů. Seznam literatury a datových zdrojů po
formální stránce odpovídá normám pro bibliografické citace dokumentů.
V podstatě neexistují kvalifikační práce prosté chyb, ani předložený text nepředstavuje výjimku. Z těch
zaznamenáníhodných nedostatků uvádím:
• problémy s formátováním textu (viz např. Obsah)
• častější výskyt typografických chyb, překlepů, nadbytečných mezer apod.
• inkonzistence při vytváření názvů tabulek, grafů a kapitol (např. pro název hodnoceného území používá tyto
varianty: ČR, Česká republika, České země, české země, území ČR)
• výskyt zbytečných informací (str. 23 – ČSÚ je ústředním orgánem státní správy České republiky) nebo
nevysvětlených pojmů (např. intrauterinní hypoxie a porodní asfyxie – str. 13, princip rizikovosti – str. 27)
• zbytečné zařazení výčtu bakalářských a diplomových prací, které se na naší katedře zabývaly uvedenou
problematikou z důvodu, že autorka nevyužívá v předloženém textu jejich výsledky – str. 21
• méně srozumitelný popis převzatého obr. 1 (obr. 15)
• SLOV STAT není zkratkou Štatistického úradu Slovenskej republiky, ale jeho databáze (str. 6)

• méně vhodné použití příliš krátkých (pětiletých intervalů) při hodnocení kojenecké úmrtnosti v okresech ČR
a kojenecké úmrtnosti podle příčin v krajích ČR (str. 31 a 38)
• chybně vymezená prostřední skupina v tab 4 (str. 32 – má být 7–27)
• nekorektní popis posledního intervalu na obr. 10 (str. 33)
I přes uvedené nedostatky je možné konstatovat, že autorka se velmi úspěšně vypořádala s tématem své práce
a beze zbytku prokázala schopnost odborné práce na úrovni odpovídající absolventu bakalářského studijního
programu demografie. Proto mohu doporučit přijetí bakalářské práce Martiny Šornové „Kojenecká úmrtnost
v České republice v evropském kontextu“ k obhajobě.

V Praze dne 4. 6. 2011

RNDr. Boris Burcin, PhD.
oponent

