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1. Obsah práce
Cíle výzkumné otázky, hypotézy
Bakalářská práce řeší důležité téma epidemiologie duševních onemocnění v Česku, a to
z demografického pohledu. Výzkumná otázka, tedy zda existují rozdíly v prevalenci duševních
onemocnění mezi muži a ženami v závislosti na věku, je důležitá i s ohledem na právě probíhající
reformu psychiatrické péče. Tři hypotézy, které byly stanoveny na základě četby zahraniční
literatury, považuji za vhodně zvolené.
Práce s literaturou
Autorka v kapitole 3 shrnula literaturu, která se tématu bakalářské práce věnovala. Kromě
akademických článků nebyly opomenuty taky další zdroje jako např. publikace WHO, kvalifikační
práce a odborné knihy. Během sepisování práce se autorka naučila pracovat s citačním
manažerem Mendeley.
Metodika práce
Práce je založena na individuálních datech z epidemiologické studie CZEMS (v práci
z demografického pohledu správně nazývaná jako šetření). Autorka prokázala znalosti nejen
demografických, ale také epidemiologických metod. Kromě toho ukázala, že zvládá práci se
statistickým software SPSS nebo softwarem ArcMap, který využila pro vytvoření popisné mapy.
Analytická část práce
Autorka správně a detailně popsala použitá data a metody analýzy. Následující část práce je
logicky členěna do pěti kapitol, ve kterých autorka prezentuje výsledky analýz pomocí přehledně
zpracovaných tabulek a grafů.
Závěry práce
Výsledky analýz jsou diskutovány s ohledem na předem stanovené hypotézy. Závěry jsou
přehledně popsány a nad rámec práce jsou stručně navrženy i možné příčiny rozdílů mezi
jednotlivými skupinami respondentů.
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2. Formální náležitosti práce
Formální úprava:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Stylistická úroveň:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Citační úroveň:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Komentář
Formálně je práce na vysoké úrovni, také citace jsou v pořádku. V některých pasážích se zbytečně
opakují informace, což může být pro čtenáře trochu matoucí. Také některé výrazy nebyly použity
nejvhodněji, např. „prevalence závislostí v závislosti na věku“ nebo „prevalence výskytu“. Přes tyto
malé nedostatky je práce celkově srozumitelná a splňuje nároky na bakalářskou práci.
3. Souhrn
Celkové zhodnocení práce
V práci jsou analyzována nejnovější dostupná data, která v této oblasti za Česko existují. Velký
přínos práce je především v propojení epidemiologických dat s demografickým pohledem.
Autorka prokázala dovednosti nad rámec bakalářské práce ve zpracování dat z epidemiologické
studie a v práci se specializovanými programy. Navíc oceňuji samostatnost a pečlivost, se kterou
autorka svou bakalářskou práci psala.
Tuto bakalářskou práci, která je na celkově na vysoké úrovni, doporučuji k obhajobě.
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