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Komentář 

Formální úprava práce je zdařilá, je přehledná a úhledná. Rozsah odpovídá požadavkům na tento typ 

práce.  Některé formulace v textu jsou poněkud kostrbaté, např. „Španělsko disponuje nejvyšší 

nadějí dožití, …“ (str. 34) nebo „... objem alkoholu v populaci …“ (str. 39). Pro další práci bych také 

doporučila nepoužívat ich-formu v kapitolách mimo úvodu a závěru (autorka ji používá v kapitole 2 

Rešerše literatury). V případě odkazování se na jiné kapitoly by bylo vhodnější použít název a číslo 

kapitoly („více podkapitola rizikové faktory“ nahradit „více 7.2 Rizikové faktory). Jinak je až na 

drobné detaily stylistická úroveň práce v pořádku. Autorka používá předepsaný způsob citování.  

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cílem předkládané bakalářské práce bylo charakterizovat a porovnat podobu zdravotních systémů 

v 6 zemích, které jsou vybrány s ohledem na klasifikaci OECD. K porovnání systémů bylo využito 

několik ukazatelů rozčleněných do 6 kategorií, jejichž použití je v textu dostatečně zdůvodněno. 

Vedlejším cílem práce je zhodnocení silných a slabých stránek jednotlivých systémů. Autorka si 

v úvodních kapitolách stanovila 3 výzkumné otázky, na které v závěru práce odpovídá.  

Autorka dále zmiňuje cíl ukázat, jaká může mít rozdílná organizace zdravotní péče dopad na 

demografický vývoj, což je naznačeno i v názvu práce. Bohužel se tomuto cíli dále příliš nevěnuje. 

Ukazatele naděje dožití, rizikové faktory a zdravotní stav s demografickým vývoje souvisí, nicméně 

samy o sobě demografický vývoj nepopisují, zejména když jsou jejich hodnoty uvedeny pouze pro 

jeden rok (např. naděje dožití nebo míra úmrtnosti na ICHS, kapitola 7.1).  

 

Práce s literaturou 

Autorka cituje zejména publikace OECD, které zároveň využívá i jako zdroje dat. Dále používá několik 

dalších českých i zahraničních zdrojů, včetně několika kvalifikačních prací, které řádně cituje. 

Nicméně zejména v případě citování kvalifikačních prací (např. Bedřichová, 2016: Vývoj regionální 

diferenciace odvratitelné úmrtnosti v české republice) by nejspíš bylo vhodnější dohledat původní 

zdroj. V některých částech by pak bylo vhodné citovat více zdrojů, například využít práci školitele 

v případě části o stáří českých lékařů (kapitola 6.3). V některých poměrně rozsáhlých částech využívá 
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pouze jeden zdroj (kapitola 5.1), v určitých případech je však náročné se takovému postupu vyhnout.   

 

Metodika práce 

V práci jsou poměrně obsáhle popsány systémy zdravotní péče v jednotlivých zemích. Jak již bylo 

řečeno, autorka využívá k porovnání zdravotních systémů několik ukazatelů rozdělených do 

6 kategorií, podle kterých státy mezi sebou porovnává. Jednotlivé hodnoty ukazatelů jsou převzaté 

z publikací OECD, vyneseny do grafů a hodnoceny dle jejich úrovně.  

 

Analytická část práce 

V analytické části studentka hodnotí úroveň vybraných ukazatelů a jejich rozdílnost napříč zeměmi. 

Na základě dat z OECD zpracovala vlastní grafy a na konci analytické části vytvořila přehledovou 

tabulku, ve které udává pořadí zemí dle každého ukazatele, ze které následně hledá podobnosti 

a odlišnosti jednotlivých systémů. Je otázkou, jestli má smysl počítat průměrné pořadí jednotlivých 

zemí, když sama autorka význam této hodnoty zpochybňuje a uvádí, že shoda v průměrném pořadí 

neodpovídá skutečné shodě mezi zeměmi.   

Jelikož se však jedná o demografickou práci, uvítala bych výpočet alespoň několika vlastních hodnot, 

například procentuální zastoupení příčin úmrtí v jednotlivých zemích jako doplněk k obrázku 3 

v kapitole 7.1.  

Domnívám se, že autoři publikace OECD, ze které autorka čerpá data (Health at a Glance: Europe 

2018) měli trochu jiný cíl a proto nevadí, že jsou hodnoty ukazatelů v ní uváděné za různé roky, 

například naděje dožití z roku 2016, standardizovaná míra úmrtnosti na ICHS z roku 2015, míry 

obezity z let 2000, 2008 a 2014. Pro tuto bakalářskou práci by ale možná bylo přínosné využít 

metodiku, kterou OECD používá pro popis aktuálního zdravotního stavu Evropské populace, ale 

ukazatele převzít z jiných zdrojů (Eurostat, WHO, …) za shodné roky, což by jistě bylo pro práci velmi 

přínosné.  

Některé formulace v textu by mohly být vzhledem k typu a oboru práce lépe zvolené. Například věta 

„V Německu došlo současně se snižováním kardiovaskulárních nemocí také k nárůstu novotvarů, 

a to způsobilo pomalejší růst naděje dožití než u ostatních států.“ Z věty není jasné, jestli došlo 

k nárůstu incidence, míry úmrtnosti nebo nárůstu samotných nádorů, totéž platí 

o kardiovaskulárních onemocněních. V tomto případě také autorka hovoří o pomalejším růstu 

naděje dožití, nicméně konkrétní hodnoty neuvádí, pouze hodnoty z roku 2016. Zobrazení 

a komentování vývoje naděje dožití by zároveň mohlo částečně ilustrovat demografický vývoj, 

kterému se jinak autorka v práci, i přes její název příliš nevěnuje.  

V některých částech textu jsou autorčina tvrzení spíše domněnky. Například na str. 40 autorka píše, 

že „Velký nárůst obezity byl mezi lety 2000–2008 v Německu, ale jak lze vidět na grafu (obr. 7), 

v následujícím období se tento trend zpomalil.“ Je otázkou, jestli lze na základě tří hodnot (které 

mezi sebou mají navíc různou vzdálenost – roky 2000, 2008 a 2014) hodnotit zpomalení trendu.  

 

Závěry práce 

Autorka na výzkumné otázky odpovídá v kapitole Závěr. Bylo by vhodnější pro tento účel vytvořit 
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samostatnou kapitolu s diskuzí výsledků. Autorka však na výzkumné otázky odpovídá dobře. 

V závěru jsou dále přehledně shrnuty poznatky o jednotlivých zemích a zhodnocena pozitiva 

a negativa jednotlivých systémů.  

 

Celkové zhodnocení práce 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením zdravotních systémů v 6 vybraných zemích 

Evropské unie. Autorka v ní porovnává jednotlivé systémy na základě velmi dobře zvolených 

ukazatelů zdravotního stavu, rizikových faktorů, výkonnosti, nákladnosti a dostupnosti lékařské péče 

v těchto zemích. Práce je spíše teoretického charakteru, neboť veškeré ukazatele jsou přejaté 

a pouze vynesené do grafů. Autorka však dobře hodnotí úrovně jednotlivých ukazatelů na základě 

čehož hledá podobnosti mezi jednotlivými zdravotními systémy.  

Práce je dobře strukturovaná, kapitoly na sebe navazují, výzkumné otázky jsou jasně formulované 

a autorka na ně v závěru práce odpovídá.  

I přes řadu nedostatků, je vidět, že si autorka dala s psaním práce záležet a splnila požadavky 

kladené na tento typ kvalifikační práce. Proto práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Pokud byste si mohla vybrat, jaký systém zdravotní péče byste zvolila, případně co byste přejala do 

českého zdravotního systému? 

Jak si vysvětlujete horší zdravotní stav a vyšší výskyt rizikových faktorů v Česku a Maďarsku oproti 

ostatním vybraným státům?  
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