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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Fyzická (in)aktivita a její dopad na zdraví stárnoucí populace – analýza dat studie SHARE 

Autor práce: Bc. Michaela Csurillová 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Předložená diplomová práce se věnuje problematice fyzické aktivity u stárnoucí populace. V první 

části hodnotí, které sociodemografické faktory a faktory zdravotního stavu a životního stylu souvisí s 

úrovní fyzické aktivity u starších osob. Druhá část se zaměřuje na vliv fyzické aktivity, jako rizikového 

faktoru, na rozvoj vybraných onemocnění. Analytická část práce vychází z dat Studie SHARE.  

Vzhledem ke stárnutí evropské populace je téma práce velmi aktuální.  

Cíle i předložené hypotézy jsou vhodně zvoleny a vycházejí z teoretických podkladů práce.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretická část je pečlivě zpracovaná, přehledně shrnuje velké množství poznatků. 

Autorka v práci využila množství odborné literatury a zdrojů, které jsou dobře citovány. Pouze na 

straně 18 (poslední odstavec) chybí citace zdroje u příčin úmrtí. Vzhledem k tomu, že k dané 

problematice se váže obrovské množství studií, respektive odborné literatury, doporučila bych snažit 

se volit odkazy buď na komplexní texty, jako jsou doporučení odborných společností, WHO, ECDC, 

nebo přehledové články (Review) a metaanalýzy.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Práce vychází z dat 5. a 6. vlny studie SHARE, což je pro účely práce zcela v pořádku. Popis dat studie 

SHARE je dobře zpracovaný. Použití dat ze dvou vln umožňuje zohlednit časový sled příčiny a 

následku, což oceňuji.  

Autorka se rozhodla využít celý soubor dat studie SHARE, nikoliv jen data za Českou republiku. To 

přináší benefit v dostatečné (obrovské) velikosti souboru, na druhé straně to může být zdrojem 

problémů s interpretací výsledků, např. při posuzování vlivu vzdělání na fyzickou aktivitu, kdy 

použité, a jediné možné dělení, může zkreslovat výsledky (v ČR se opakovaně potvrzuje jako hranice 

vlivu na zdraví dosažení maturity, použité dělení toto rozlišení ale neumožňuje). 

Použité proměnné jsou přehledně popsány, vyzdvihla bych vytvoření vlastních proměnných pro IM, 

ICM, a DM, včetně pečlivého popisu a vysvětlení. U proměnné vzdělání chybí v textu i v tabulce 2 

(str.41) slovní popis jednotlivých kategorií ISCED. V případě proměnné Subjektivní zdraví může vést 

sloučení původních 5 kategorií do tří ke zkreslení, protože dochází ke spojení pocitu průměrného a 

špatné zdraví do jedné kategorie, rozsah souboru by detailnější dělení unesl bez problémů. U 

proměnné tělesná hmotnost, respektive BMI, nepovažuji za správné sloučení hodnot v pásmu 
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podváhy a normy do jedné kategorie, protože zvlášť u starší generace „hubený“ nerovná se 

automaticky zdraví. Dále bych v kategorii „podváha a normální“ připojila slovo hmotnost, protože 

takto zvolený název kategorie v textu vede k místy k obtížné srozumitelnosti. 

Použitá data i metodika jsou vhodné pro potřeby diplomové práce a odpovídají zvoleným 

hypotézám. Metoda logistické regrese je ale popsána dost stručně, chybí např. bližší vysvětlení 

významu OR (a to přesto, že ho autorka potom správně interpretuje při popisu výsledků analýz), 

stejně jako Nagelkerkova koeficientu R2. Část textu týkající se metodiky práce je uvedena až 

v kapitole výsledky (3. odst., str. 48). 

Za správné nepovažuji používání pojmu „vliv“ při popisu výsledků, a to ani v případě že autorka 

explicitně uvádí, že tím míní „ve statistickém významu myšlen vztah či souvislost „ (str. 48, 3. odst.).  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Popis výsledků je zpracován přehledně. Výsledky popisné statistiky jsou v textu dobře popsány a 

zobrazeny v tabulkách.  

Také výsledky logistické regrese jsou detailně popsány a doplněny tabulkami. V některých případech 

by bylo možné text zestručnit a odkázat se na tabulky, aby nedocházelo jen k slovnímu převyprávění 

dat uvedených v tabulkách. Naopak některé úvahy uvedené v kapitole výsledky (např. poslední 

řádky na str.60 a 62) by měli být součástí diskuse.  

Neshoda v interpretaci výsledků v textu s výsledky v tabulkách je na str. 56/57. V textu je uvedeno, 

že u žen je významný vztah mezi symptomy deprese a dostatečnou fyzickou aktivitou, čemuž ale 

neodpovídá hodnota uvedená v tabulce. Nejsem si také jistá, zdá shodná hodnota Nagelkerkova 

koeficientu R2 uvedená v tabulce 14 a 15, respektive 12 a 13 (modely pro muže a ženy) není chybou. 

V tabulkách 16 až 18 je třeba upřesnit, pro který model platí kontrola pro vliv země. 

Interpretce výsledků a závěry jsou dost popisné, někdy jde pouze o opakování výsledků. Textu místy 

chybí srozumitelnost (např. str. 65, 2 odst. „V porovnání se zahraniční ….. “) a některé úvahy, 

respektive možná vysvětlení nejsou doplněna citací i když by si to zasloužila. Autorka se poctivě snaží 

porovnat své výsledky s literaturou, toto porovnání ale občas působí nahodile, opět bych zdůraznila 

vhodnost odkazovat se na shrnující texty, nikoliv na výsledky jednotlivých prací. Uvedené limitace 

práce jsou v pořádku, chybí ale další (např. hodnota BMI není stanovena na základě měření, způsob 

hodnocení vzdělání, aj.). Autorka také úplně opomíjí možné zkreslení dané rozdíly mezi jednotlivými 

zeměmi.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Autorka se v závěru práce snaží odpovědět na všechny zvolené výzkumné otázky, uvítala bych ale 

jednoznačné vyjádření, tak jako tomu je u hypotézy č. 1 i u ostatních hypotéz. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je po formální stránce dobře napsaná, členění kapitol je přehledné a logické. V práci je pouze 

minimum nepřesností nebo překlepů. Teoretická část dobře zpracovaná, v analytické části, 

především v  diskusi jsou občas zvoleny méně obratné formulace. 

Prezentované tabulky jsou přehledné zpracovány a dobře doplňují texty. Doporučuji pouze sjednotit 

názvy tabulek a vždy uvádět, že jde o výsledky regresní analýzy. 

Celkový rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Předkládaná diplomová práce se věnuje velmi aktuální problematice fyzické aktivity u stárnoucí 

populace. V práci jsou současně hodnoceny, jak faktory, které úroveň fyzické aktivity ovlivňují, tak i 

vztah fyzické aktivity a vybraných onemocnění (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a diabetes 

mellitus). Zvolený komplexní pohled na fyzickou aktivitu klade svým rozsahem velké nároky na 

zpracování. V teoretické části práce to autorka zvládla dobře. V analytické části zvolený koncept vedl 

místy k horší přehlednosti textu např. při popisu metodiky a zvolených modelů a také v určité 

schematičnosti a zjednodušení v kapitole diskuse.  

Celá práce je dobře zpracována, s jasným členěním a přehlednou úpravou. Teoretická část je 

napsána pěkně, s využitím množství odborné literatury.  

Výzkumné otázky práce jsou dobře zvoleny, použité statistické metody jsou odpovídající.  

Výsledky jsou popsány pečlivě, jejich interpretace je ale místy popisná a hůře se v ní orientuje. 

Autorka odpovídá na všechny zvolené otázky, v interpretaci výsledků chybí hlubší zamyšlení nad 

vlastními zjištěními a jejich zobecnění, což částečně přikládám příliš velké šíři problematiky. 

I přes zmíněné nedostatky práce splnila svůj cíl a ukázala na význam fyzické aktivity u starší 

populace. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Domníváte se, že na základě Vašich výsledků, byl prokázán kauzální vztah mezi mírou fyzické aktivity 

a zvolenými onemocněními? 

 

Datum: 6. 9. 2021 

Autor posudku: MUDr. Kristýna Žejglicová 
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