
Posudek vedoucího na magisterskou práci Lenky Šigutové:
Zdravá délka života v Evropské unii

Předkládaná  magisterská  práce  Lenky  Šigutové  v  rozsahu  85  stran  plus  přílohy je
věnována   dnes   velmi   často   diskutovanému   tématu   zdraví   a   to   zejména  jeho   nově
defmovaným ukazatelům,  které jsou v této souvislosti užívány. Zdravotní stav je analyzován
na  základě  dat  dostupných  z mezinárodní  databáze  03IIEMU)  a  to  se  zaměřením  na  dvě
věkové skupiny 20-24 let a 65-69 let.  Tato volbaje logická, protože obě věkové skupiny měří
zdravotní  stav  ve  dvou  odlišných  životních  fázích.  Autorka  se  zabývá  diferenciací  podle
pohlaví  a  různých  kategorií  zdravotního   stavu  v zemích  EU.   Začíná  s formulací  cílů  a
pracovních  hypotéz,  uvádí  vzorečky  pro  použité  metody  a  přechází  ke  konceptu  měření
zdravotního   stavu  q{apitola   5),  jeho   determinant  acapitola  6),  teorií  relace  úmrtnosti  a
nemocnosti   (kapitola   7),    konceptu   ukazatelů   zdravotního    stavu   q{apitola    8),    popisu
specifických metod pro měření zdravotního  stavu (kapitola 9)  a přehledu výběrových šetření
a{apitola 10). Kapitola 11  pak představuje vlastní analýzu autorky, kde je jak deskriptivně tak
pomocí vícerozměmé klasifikace analyzována situace EU. Přínosný je závěr této kapitoly, kde
je v přehledu podána typologie zemí na základě seskupovací analýzy ukazatelů zdravotního
stavu. Její výsledky jsou do určité míry očekávané, ale některé poznatky jsou nové. Uvedená
typologie je pak vhodně graficky doplněna formou kartogramu.

Předložená  práce  Lenky  Šigutové  se  dobře  čte  a je  vidět,  že  autorka  problematice
rozumí. Nicméně se nevyvarovala některých nedostatků, které se zdají být ve formě určitého
nedokončování.  Chybí  český  abstrakt  a  klíčová  slova.  Píše  se  CSc.  nikoliv  Csc.  V obsahu
(str.4)  chybí v kapitole  7 bod 7.1.  Obr.1  na  str.17 mohl být vytvořen ve wordu. Na str.  27
s/c5c7z.#m  #!or# jde  zřejmě  o  chybný překlad  (v  angličtině pestilence znamená  spíše pohromu
nebo  mortalitní  krizi,  mor jako  takový je  plague).  Proč  byla  vybrána  věková  struktura  ČR
2000  a  2005,  když  poslední je  z roku  2008  nebo mohla být použita  i  výhledová.  Obr.2   na
str.25 má být střední délka života Dři narození. Kapitola 9 věnovaná metodám výpočtu délek
života podle zdravotnfflo stavu mohla být součástí kapitoly 4 věnované obecným statistickým
metodám,   kde   druhou   část   mohla   právě   představovat   kapitola   9   uvádějící   specifické
metodické přístupy pro analýzu zdravotního stavu, rovněž opačný přístup mohl být, tj . přiřadit
obsah  kapitoly  4  do  kapitoly  9.  Na  str.  38  Sírvec#cz'  cÉ'/b;  z'z.i;ofcž  ošer/Ye77e'  od 7~cizýcÁ  #mv7?!'
zc7rcn;oÍ#z'Áo  f/cm4  (adjusted  se  obvykle  překládá jako  standardizované  nebo  upravené  nebo
rektifikované).   Tabulka   1   na   str.39   měla  mít  také   české   ekvivalenty.   V části  věnované
mezinárodnímu  srovnání  podle  subjektivního  zdraví  mohly  být  pro  obě  vybrané  věkové
skupiny stejné dvojice grafů, tj. podle zbývající délky života a podle její struktury (relativně)
a totéž platí pro  omezení běžných  aktivit a chronickou nemocnost.  Jde zejména o to,  že  se
mohla   systematicky  konfiontovat  délka  života  podle  kategorií  zdravotního   stavu   sjeho
relativním zastoupením.

Závěrem   lze   říci,   že   předkládaná   diplomová   práce   Lenky   Šigutové   pohlíží   na
zkoumanou problematiku zdravotního stavu z epidemiologickodemografického pohledu a je
vidět,  že  autorka  danou  problematiku  dobře  zvládá.  Připomínky jsou  spíše  technického  než
koncepčního  charakteru.  Domnívám  se,  že  Lenka  Šigutová  splnila  požadavky  kladené  na
diplomové práce a proto ji lze doporučit k obhajobě.
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