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Struktura práce 

Práce se rozkládá na 58 stranách. Samotná textová část je rozdělena do osmi hlavních kapitol na 44 stranách. 

Práce má logickou strukturu, vychází od teoretického ukotvení problematiky přes popsání metodologických 

postupů a datových zdrojů po analytickou část a závěrečné shrnutí. 

 

Cíle práce, výzkumné otázky, hypotézy 

Hlavním cílem předkládané práce je charakterizovat a porovnat současnou podobu zdravotních systémů ve 

vybraných zemích (Německo, Francie, Česko, Švédsko, Španělsko a Maďarsko) se zaměřením na otázku, jak se 

může rozdílná organizace, financování a poskytování zdravotnických služeb odrážet v demografickém vývoji 

a zdravotním stavu obyvatelstva. Na základě prostudované literatury si autorka položila tři výzkumné otázky, 

týkající se vztahu mezi množstvím výdajů na zdravotnictví a zdravotním stavem obyvatelstva či vztahu rizikového 

chování obyvatelstva a vyšší intenzitou úmrtnosti.  

 

Práce s literaturou 

Samotnou práci s literaturou, která předchází stanovení výzkumných otázek, lze hodnotit jako průměrnou, 

odpovídající typu závěrečné práce. Autorka vychází z několika základních zdrojů, které doplňuje dalšími 

vedlejšími pracemi pro upřesnění jednotlivých charakteristik či popisu zdravotních systémů. Především pátá 

a šestá kapitola, popisující jednotlivé zdravotní systémy, resp. jejich typologii, jsou dle mého názoru zdařilé 

a přínosné a prokazují poměrně slušnou orientaci autorky v problematice. Zápis citačních zdrojů nejeví výrazné 

problémy, stejně jako zápis bibliografických zdrojů na konci práce.  

 

Metodika práce, práce s daty 

V práci jsou používané jednoduché popisné ukazatele zdravotního stavu nemocnosti, úmrtnosti či výdajů na 

zdravotní péči. Z metodologického hlediska se tak jedná o velmi omezenou práci bez využití pokročilejších 

statistických či demografických metod. V kontextu zaměření celé práce a jejího typu (bakalářská práce) však toto 

není nutné brát jako negativní faktor, byť určité postupy k prokázání určitých dílčích závislostí či většího vyjádření 

podobnosti studovaných států bylo možné použít.  

 

Analytická část práce 

Jako analytickou část práce lze brát jak charakteristiku jednotlivých zdravotních systémů, tak především kapitolu 

sedmou, kde autorka analyzuje vybrané ukazatele mezi sledovanými zeměmi. Ukazatele začlenila do několika 

skupin – zdravotní stav obyvatelstva, rizikové faktory, kvalita a efektivita zdravotní péče, výdaje na zdravotnictví, 

dostupnost zdravotní péče a výdaje na dlouhodobou péči. Dílčí ukazatele jsou vybrány na základě jejich 

dostupnosti a relevantnosti k dané skupině proměnných, v současné době je lze brát jako vhodné ukazatele 

v rámci mezinárodního srovnání, byť vždy je nutné na ně nahlížet s patřičným kritickým pohledem, což občas 

autorce prozatím ještě chybí. Výsledky analýzy jsou pak shrnuty krátce v kapitole 7.7, která by však mohla být 

daleko rozpracovanější co do závěrečného shrnutí a použití spektra metod pro stanovení hlavních závěrů.  

 

Závěr práce 

Hlavní výsledky práce autorka shrnuje posléze v Závěru. Snaží se popsat hlavní odlišnosti, ke kterým ve své práci 

došla, přičemž vše dává do souvislosti s charakterem jednotlivých zdravotních systémů. Na závěr se vrací ke 

svým třem výzkumným otázkám, ke kterým se snaží nalézt konkrétní stanovisko. 

  

 

 



Formální náležitosti práce 

Formální úprava práce je na průměrné úrovni. V práci se nachází minimum grafických objektů, přesto lze kladně 

hodnotit zpracování grafů i základní grafické zalomení práce, byť se autorka nevyhnula malým typografickým, 

grafickým, formulačním i jiným nepřesnostem (např. v tab. 1 chybí jednotky/měna výdajů na zdravotnictví na 

1 obyvatele apod.). Po stylistické stránce se jedná opět o průměrnou práci, odpovídající práci tohoto typu.  

 

Celkové shrnutí 

Domnívám se, že bakalářská práce Kateřiny Martínkové je zajímavou komparační deskriptivní analýzou 

vybraných zdravotních systémů, resp. zástupců jednotlivých typů dle typologie OECD z roku 2010. Pro potvrzení 

hlavního konceptu práce – vztahu zdravotních systémů a jejich dopadů na demografický vývoj – by bylo 

zapotřebí podrobnější analýzy, a to včetně vývojového kontextu, přesto lze brát předkládaný text jako vhodný 

základ pro analýzy navazujícího typu. Z výše uvedeného se domnívám, že práce splňuje základní požadavky na 

závěrečnou práci tohoto typu, proto  

 

navrhuji přijmout překládanou bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Jaké hlavní priority by si dle Vašeho názoru mělo dát české zdravotnictví k tomu, aby se výsledky odrazily ve 

střednědobém či dlouhodobém pohledu na základních demografických ukazatelích? 
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