
Posudek oponenta na bakalářskou práci Markéty Pluhařové: 

Analýza struktury evropských populací dle rodinných stavů a jejich vliv na zdraví 
 

Předkládaná bakalářská práce Markéty Pluhařové si klade za cíl vytvořit typologii zemí na 

základě struktury obyvatel dle rodinného stavu a analyzovat vliv rodinného stavu na zdraví ve 

vybraných evropských populacích. Bakalářská práce má celkem 66 stran textu následovaných 

9 přílohami a je rozčleněna do 7 kapitol včetně úvodu a závěru. 

V teoretické části práce, kterou představuje kapitola 2 Rodina a kapitola 3 Rodinné stavy, 

poskytla autorka převážně sociologický, ale i demografický pohled na studovanou 

problematiku. V uvedených kapitolách se nejprve zaměřuje na rodinu, dále na druhy soužití, 

rodinné stavy, legislativní formy možných druhů soužití a na závěr popisuje možné důvody 

souvislosti rodinného stavu a zdraví dle prostudované literatury. 

V metodologické části práce, v kapitole 4 Data a metody, jsou představeny zdroje dat 

a jejich specifika. Podrobně je popsána metoda shlukové analýzy a vícerozměrné lineární 

regrese. Uvedeno je také zdůvodnění výběru analyzovaných evropských států, které autorka 

zvolila jako průnik datových zdrojů použitých pro shlukovou a regresní analýzu. 

Prvním cílem práce bylo vytvořit typologii vybraných evropských zemí dle jejich 

struktury rodinných stavů. Autorka vycházela z dat ze sčítání 2011 publikovaných Evropským 

statistickým úřadem a využila pro sestavení typologie metodu shlukové analýzy. Typologii 

sestavila pro muže a ženy zvlášť a do přílohy práce umístila i typologii pro obě pohlaví 

dohromady. Porovnávány byly dvě věkové skupiny 30–39 let a 50–54 let. V práci byl výběr 

věkových intervalů zdůvodněn, ale není uvedeno, z jakého důvodu první skupina zahrnuje větší 

věkový rozsah než druhá. Před samotným sestavením typologie byl proveden deskriptivní popis 

studovaného souboru dat, díky čemuž lze získat komplexní představu o hodnotách, kterých 

podíly rodinných stavů v evropských zemích nabývají. Při určování počtu skupin států autorka 

vhodně zdůvodňuje výběr hladiny spojování, pro kterou se rozhodla a zmínila homogenitu či 

heterogenitu států ve výsledných skupinách. 

Druhým cílem práce bylo analyzovat vztah mezi rodinným stavem a celkovým 

zdravotním stavem respondentů šesté vlny European Social Survey z roku 2012. Datový soubor 

byl nejprve deskriptivně popsán, a poté bylo přistoupeno k samotným výsledkům analýzy 

a jejich interpretaci. Vztah rodinného stavu a zdraví byl analyzován pro muže a ženy odděleně 

a autorkou zvolené věkové skupiny, jako tomu bylo v části analýzy struktury obyvatel dle 

rodinného stavu. Pro výpočet regresního modelu B, kdy nezávisle proměnnou představuje 

rodinný stav a země, byla zvolena jako referenční země Belgie. Z jakého důvodu byla vybrána 

právě Belgie, není v textu práce uvedeno. 

Práce obsahuje i drobné nedostatky. Ve vybraných analyzovaných evropských státech je 

uvedena Velká Británie. V datech Evropského statistického úřadu i European Social Survey 

jsou data pro celé Spojené království, a proto překlad Velká Británie není přesný, jelikož 

nezahrnuje Severní Irsko. 

V tabulce 7 (str. 38) jsou odlišné podíly osob oproti hodnotám uvedeným v textu, který 

se týká popisu první skupiny. Procento ovdovělých Italů neodpovídá u popisu třetí skupiny 

(str. 41) hodnotám uvedeným v příloze a v tabulce 9. 

V podkapitole 6.4 jsou shrnuty výsledky regresního modelování vztahu rodinného stavu 

a zdraví. V předchozích podkapitolách byl tento vztah statisticky testován. Na základě testování 

nelze říci, že se vztah prokázal nebo byla hypotéza potvrzena, což autorka uvádí ve shrnutí na 

straně 58 i v závěru na straně 61. 

Pro bakalářkou práci by bylo vhodnější dohledat informace z primárního zdroje, než 

citovat z Wikipedie (str. 18). V práci nejsou správně použity tzv. sekundární citace (str. 21, 23). 

Na str. 32 je chybná formulace citace dle Hendla „… regresní koeficient Beta (B), který 

udává velikost vlivu nezávisle proměnné při nárůstu závisle proměnné (prediktoru) 



o jednotku.“ Dle Hendla je ale koeficient Beta hodnota, o kterou se v průměru změní závisle 

proměnná při změně nezávisle proměnné (prediktoru) o jednu jednotku (za předpokladu 

zafixovaných ostatních proměnných). Výsledky analýzy jsou dále v textu interpretovány 

správně. 

V některých částech práce chybí odkazy na grafy či tabulky. Ačkoli je z textu a umístění 

obrázků zřejmé, na které grafy je odkazováno, bylo by vhodnější odkaz v textu přímo uvést 

(str. 37, 40). Seznam obrázků v práci chybí. 

Mezi další nepřesnosti patří např. na str. 21: „Dobrovolní dočasní singles jsou nejčastěji 

mladí lidé sezdaní či rozvedení, …“, na str. 24 „… rodinné stavy Svobodný/á, Ženatý/á, …“, 

v poznámce obrázku 3 je napsáno „… podíly žen …“, zatímco se obrázek týká mužů, na str. 46 

je v názvu tabulky 15 a 16 uveden rok 2011 namísto roku 2012 a např. v tabulce 17 a 20 je 

uveden horní index „a“ bez vysvětlivky. Tyto drobnosti však nejsou časté a nemají zásadní vliv 

na pochopení textu práce. 

Bakalářská práce je i přes výše zmíněné dílčí nedostatky velmi dobře zpracována. 

Zejména bych vyzdvihla propojení sociologického a demografického pohledu na studovanou 

problematiku, naplnění stanovených cílů práce a vhodně zdůvodněnou interpretaci výsledků 

obou provedených analýz. Celkově práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, 

a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 30. 8. 2019 Mgr. Albína Malinová 

 


