
Posudek na bakalářskou práci JITKY LACHOVE
„Naděje dožití při narození -regresní modely v kontextu ukazatelů zdravotní péče"

Bakalářská práce Jitky Láchové „Naděje dožití při narození -regresní modely v kontextu ukazatelů
zdravotní péče" má 35 stran textu a obsahuje tři tabulky, sedm grafů a jednu mapu. Na 19 stranách
příloh   nalezneme   zejména   tabulkové   výstupy   s výsledky   prováděných   statistických   analýz.
V závěrečném  seznamu  literatury je  uvedeno  24  citovaných  děl,  většinou se jedná  o cizojazyčné
odbomé články, a čtyři zdroje dat.

Předložená bakalářská práce  se  snaží pomocí metod statistické analýzy hodnotit variabilitu naděje
dožití  při  narození  za  státy  a  regiony  světa.  Variabilita  naděje  dožití  při  narození  je  přitom
vysvětlována pomocí ukazatelů  souvisejících  s úrovní  zdravotní  péče.  Celá práce je  kvantitativně
zaměřená a j e založena na statistických modelech, zejména vícenásobné lineámí regresní analýze.

Bakalářská práce je  rozčleněna  do  pěti  kapitol,  které  doplňuje  úvod  a závěr.  V první  kapitole je
zevrubně popsána metodika práce a jsou fomulovány hypotézy. Po poměmě kvalitně zpracované
diskuzi s literaturou ve druhé kapitole následuje hlavní část práce zaměřená na statistickou analýzu
dat.  Nejprve  se  autorka  detailně  věnuje  výběru  patnácti  nezávislých  proměnných  vstupujících
do regresních modelů, jejichž  zařazení  vysvětluje  zejména na základě  citované  literatury.  Závislá
proměnná, kterou je naděje dožití při narození pro ženy, je statisticky hodnocena za 157 zemí světa
ve  čtvrté  kapitole.   Bohužel  v práci  chybí  jakékoliv  mapové  znázomění  hodnot  naděje  dožití
v zemích  světa.  Na  základě  zjištěných  údajů je  rozhodnuto  o  výpočtu  regresních  modelů  zvlášt'
pro regiony   světa   odpovídající   regionalizaci   vymezené    Světovou   zdravotnickou   organizací.
V závěrečné kapitole j sou popsány získané regresní modely a j sou analyzovány reziduální hodnoty.

K předložené práci mám po její obsahové stránce několik výhrad, které lze rozdělit do dvou skupin:

1 . konkrétní výhrady ke statistickému zpracování tématiky
Autorka se v práci  dopustila několika metodologických chyb  a nepřesností,  které  snižují  hodnotu
celé  práce.  Ačkoliv jsou  analyzována  data  za  země  světa,  a je  tedy  k dispozici  ze statistického
hlediska   úplný   soubor   jednotek,   jsou   pouŽívány   metody   statistické   inference   vycházející
z předpokladu   náhodného   výběru.   Interpretace   statistické   významnosti   (signifikance)  je   tedy
v tomto  případě  chybná.  Přes  výrazné  kvantitativní  zaměření  práce  postrádám  diskuzi  výběru
jednotlivých metod.  Proč například používala autorka Speamanův korelační koeficient a v tabulce
1.1  uvádí 95% interval spolehlivosti pro průměr?

2. zásadněj ší výhrady ke geodemografickému obsahu a interpretaci
Bohužel  se  autorka  nevyhnula  častému  nedostatku  u  kvantitativně  zaměřených  prací,  kterým je
nedostatečná   věcná   a   odbomá   interpretace   výsledků   statistických   analýz.   Například   strohé
hodnocení   hodnot   korelačních   koeficientů   v kapitole   3.2   fomou   „čím   nižší,   tím   vyšší"   bez
okomentování smysluplnosti výsledků, možných příčin atd. není dle mého názoru dostačující. Také
získané  lineámí  regresní  modely pro  šest regionů  světa jsou  okomentovány  stroze  statisticky bez
věcné diskuze.  Zcela negativně pak hodnotím formulaci dvou hlavních hypotéz práce.  První zcela
odpovídá  statistické  hypotéze  analýzy  rozptylu  („Jednotlivé  regiony  světa  se  v rozložení  hodnot
naděje dožití Žen při narození statisticky významně liší") a není v ní žádný geodemografický obsah.
Autorka se nikde v práci nesnaží hlouběji odpovědět na logicky následující otázky/.czÁ a procY. Totéž
se týká i druhé hypotézy hovořící o rozdílnosti nalezených regresních modelů.

Po  formální  stránce  se jedná  o  kvalitně  zpracovanou práci  s minimem  překlepů  a  chyb.  Jako  ne
zcela  logické  lze  hodnotit  číslování  obrázků  a tabulek  (obrázek  2.1  v kapitole  4  atd.),  u  obrázku
na straně  25  nesouhlasí jeho  číslo  s odkazem  v textu.  Také  zvolení  názvů  kapitol, jako  například
„Závislá proměnná"  či  „Hypotézy"  není  vhodné.  Literatura  i  zdroje jsou  v práci  řádně  citovány,
na dvě práce uvedené v seznamu literatury však není odkázáno v textu.

Předkládanou práci, byť s určitými výhradami, doporučuji k obhajobě.

V Praze dne  13. června 2008 Mgr. Pavlína Spumá



Otázka   1:   V práci   kriticky  hodnotíte   regionalizaci   světa  vymezenou   Světovou  zdravotnickou
organizací  a  uvádíte,  Že  každý  z regionů  zahrnuje  příklady  zemí  na  všech  stupních  rozvoje.
Považujete tuto  regionalizaci právě z tohoto  důvodu jako vhodnou pro tvorbu regresních modelů
vysvětlujících variabilitu naděje dožití při narození, tedy ukazatele často považovaného za indikátor
vyspělosti států? Proč jste se pro ni rozhodla?

Otázka  2:  Protože  v závěru  konstatujete,  že  ,jedno  z možných  využití  modelů  by  mohlo  být
například při cíleném rozdělování dotací vedoucích ke zvyšování naděje dožití", chtěla bych se Vás
zeptat na tuto a další možnosti využití Vaší práce. Jak je podle Vás možné například využít model,
v němž je jedna nezávislá proměnná podíl osob starších 65 let?


