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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.)   

Nedostatečná fyzická aktivita představuje jeden z hlavních rizikových faktorů chronických nemocí.  

Naopak fyzická aktivita představuje jeden z protektivních faktorů těchto nemocí a ve vyšším věku 

udržuje kvalitu života, aktivní stárnutí a soběstačnost. Vzhledem k procesu stárnutí v evropském 

regionu je téma práce více než aktuální.  

Cílem předkládané práce je jednak ověřit, zda fyzická (in)aktivita u stárnoucí populace má vliv na 

výskyt vybraných chronických onemocnění (ICHS, CMP a DM) a jednak jaké sociodemografické 

faktory a jaké faktory zdravotního stavu a životního stylu souvisí s mírnou (částečnou) a dostatečnou 

fyzickou aktivitou. Cíle práce jsou dále rozvedeny do pěti hypotéz.  

Stanovené cíle a hypotézy lze vzhledem charakteru dat a zvolených metod považovat za relevantní. 

 

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

V teoretické části práce autorka shrnuje poznatky dopadu fyzické aktivity na vybraná chronická 

onemocnění a dopadu fyzické aktivity u osob vyššího věku na základě existující literatury. Dále 

autorka diskutuje faktory a charakteristiky (sociodemografické, úroveň zdravotního stavu a životní 

styl), které mohou souviset s mírou fyzické aktivity. V neposlední řadě jsou diskutovány možnosti 

měření fyzické aktivity a jejich úskalí. Teoretické ukotvení práce včetně diskuze s literaturou považuji 

za dobře zpracované, s odkazy na dostatečné množství odborné literatury.  

 

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

Autorka pro ověření hypotéz pracovala s individuálními anonymizovanými daty studie SHARE. Ve své 

analýze využila data za respondenty, kteří se zúčastnili 5. a 6. vlny studie. Dvě hypotézy byly 

zpracovány v průřezovém pohledu, tři hypotézy potom v longitudinálním pohledu. Oceňuji 

především, jakým způsobem se studentka vypořádala s longitudinálním pohledem, nezbytností 

propojit dané vlny či nadefinováním si proměnných. Je opravdu nezbytné vyzdvihnout práci s daty 

takto rozsáhlé studie napříč jednotlivými vlnami.  

Pro analýzu faktorů souvisejících s úrovní fyzické aktivity (H1 a H2) byla vhodně použita vícenásobná 

logistická regrese, sledující souvislost faktorů jak s částečnou, tak dostatečnou fyzickou aktivitou. Pro 

odhad vlivu fyzické aktivity na vznik vybraných chronických onemocnění (H3–H5) byla opět vhodně 

zvolena binární logistická regrese, kde závisle proměnná představovala vznik onemocnění 

u respondenta mezi 5. a 6. vlnou.   
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část je rozdělena na podkapitoly podle stanovených hypotéz. Výsledky analýz jsou 

graficky znázorněny v tabulkách, detailně popsány a správně interpretovány.  

 

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

Autorka v samostatné kapitole Diskuze odpovídá na všechny zkoumané hypotézy a zjištěné výsledky 

komentuje v kontextu literatury diskutované v teoretické části práce.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována. Má logickou strukturu. V práci lze nalézt pouze 

malé množství překlepů.  

Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Práce přinesla řadu zajímavých výsledků. Pro potřeby podpory veřejného zdraví u osob ve středním 

a vyšším věku je zejména důležité potvrzení protektivního efektu jakékoliv fyzické aktivity na zdraví 

jedince (nemusí se nutně jednat o dostatečnou FA). Fyzická aktivita vykonávaná alespoň jednou 

týdně byla například protektivní pro vznik všech sledovaných chronických onemocnění.  

Závěrem bych ráda vyzdvihla enormní samostatnost studentky, její efektivitu práce a její 

spolehlivost.  Studentka byla sama schopna se zorientovat v datových souborech a zvolit vhodnou 

analytickou metodu.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

Otázky k obhajobě 

---- 
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