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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Kvalita života v dimenzi zdraví: Česko v regionálním pohledu 

Autor práce: Bc. Marie Smetanová   

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Hlavním cílem diplomové práce je popsat a vyhodnotit prostorovou diferenciaci a časoprostorovou 

variabilitu kvality života v dimenzi zdraví v Česku na regionální úrovni správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností (SO ORP) v období 2010–2019. Kvalita života v dimenzi zdraví je měřena 

prostřednictvím objektivních indikátorů, které odrážejí celkový zdravotní stav populace, životní styl 

a úroveň dostupnosti primární zdravotní péče. Autorka si stanovila tři relevantní výzkumné otázky, 

k nimž na základě odborné literatury zformulovala tři výzkumné hypotézy. Výzkumné otázky na sebe 

logicky navazují a týkají se existence regionálních rozdílů a prostorových vzorců v kvalitě života 

v dimenzi zdraví v rámci Česka a jejich stability v čase. 

 

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

V teoretické části práce se autorka věnuje představení konceptu kvality života obecně a konkrétně 

v dimenzi zdraví. Velmi vhodně diskutuje tento koncept z pohledu jeho charakteristik, mezi něž patří 

komplikovanost, dualita, multidimenzionalita, interdisciplinarita a časová a prostorová variabilita. 

Pojetí kvality života v rámci bakalářské práce vychází z Veenhovenova (2000) modelu čtyř kvalit 

života a odpovídá kvalitě života dané prostředím. 

Na základě rešerše odborné literatury věnované měření kvality života v dimenzi zdraví na různých 

měřítkových úrovních (svět, Evropa, Česko) autorka přistupuje ke stanovení výzkumných hypotéz, 

jejichž platnost následně v analytické části práce ověřuje. 

 

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

Diplomová práce je kvantitativně zaměřená, když analyzuje množství sekundárních dat dostupných 

na úrovni SO ORP v Česku. Autorka postupuje v metodicky správně navazujících krocích, když 

nejprve provádí popisnou statistiku vstupních proměnných, následně testuje jejich normalitu 

a k posouzení stanovených hypotéz používá faktorovou analýzu, shlukovou analýzu a metodu 

prostorové autokorelace. K vizualizaci regionální diferenciace jsou využity mapy zpracované 

ve formě kartogramů. Kladně lze hodnotit také samotnou přípravu dat k dalšímu zpracování, kdy 

autorka počítala standardizované míry úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou konzumací 

alkoholu a kouřením u mužů a žen. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 
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Analytickou část práce považuji za velmi zdařilou, autorka správně pracuje s výsledky jednotlivých 

statistických a prostorových analýz a řádně je interpretuje. Autorce se povedlo provést syntézu 

a informaci obsaženou v devíti indikátorech vhodných pro měření kvality života v oblasti zdraví 

shrnout do srozumitelných a přínosných zjištění. 

 

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

Na závěr analytické kapitoly o komplexním pohledu na regionální diferenciaci a stabilitu kvality 

života v dimenzi zdraví v Česku přistupuje autorka k diskuzi výzkumných hypotéz, ke kterým se 

podrobně na základě získaných výsledků vyjadřuje 

 

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.) 

Z formálního hlediska diplomová práce splňuje všechny požadavky na ni kladené. 

 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

Předloženou diplomovou práci považuji za velmi kvalitní, autorka se vypořádala jak s potřebou 

jasného vydefinování konceptu kvality života v dimenzi zdraví, tak s přípravou velkého množství dat 

a jejich náročnější analýzou. Při zpracovávání práce postupovala velmi svědomitě a klíčové kroky 

vždy konzultovala. V práci autorka podle mého názoru prokázala spoustu dovedností, které získala či 

si upevnila v rámci svého magisterského studia. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

V diplomové práci jste analyzovala devět vybraných indikátorů vhodných pro měření kvality života 

v dimenzi zdraví na regionální úrovni, přičemž Váš výběr byl samozřejmě ovlivněn dostupností dat. 

Které další indikátory byste do analýzy zahrnula, kdyby za ně byla dostupná data?  

 

Datum: 3. 9. 2021  
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