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Obsahová úroveň práce 
Práce je zaměřena na zhodnocení vnímání subjektivního zdraví ze tří šetření o 

zdravotním stavu obyvatel realizovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky 
v letech 1996, 2002 a 2008. Posuzovány jsou dvě hlavní oblasti: 

1. vývoj vnímání subjektivního zdraví respondenty v období 1996 až 2008 a  

2. posouzení vlivu socio-demografických a regionální faktorů na sledovaný jev. 

Práce je koncepčně rozdělena do pěti základních kapitol.  

První kapitola nazvaná „Subjektivní zdraví“ nás uvádí do problematiky konceptu 
subjektivního zdraví, jeho měření (ukazatele) a jeho využití. Zde by bylo vhodné rozlišovat 
mezi konceptem, ukazatelem a otázkou, kterou se daný jev snažíme změřit.  

Druhá kapitola je velmi krátká a zasazuje české výsledky do evropského kontextu. Určitá 
opatrnost při mezinárodním srovnávání výsledků je vždy nutná, nezáleží ani tak na tom jak 
jednotlivé instituce data sbírají, ale hlavně na tom jak data byla získána v jednotlivých 
zemích. 

Základ celé diplomové práce pak představuje kapitola 3 „ Analýza nerovností v subjektivním 
zdraví v Česku v rozsahu 40 stran, kde v jednotlivých podkapitolách je popsána datová 
základna, metodika testování, vztah subjektivního zdraví k nemocnosti a hlavně analýza jak 
13 faktorů ovlivňuje subjektivní zdraví. 

Čtvrtá kapitola se zabývá regionálními rozdíly pozitivního vnímání zdraví v jednotlivých 
českých regionech. Pro lepší klasifikaci, kategorizaci krajů by bylo vhodné u některých 
otázek uvažovat všechna šetření dohromady, aby byl dostatečný počet pozorování pro 
podrobnější statistickou analýzu. Také uvedení intervalů spolehlivosti by přispělo 
k názornějšímu pochopení srovnání regiónů. 

Pátá kapitola obsahuje závěrečné shrnutí výsledků testovaných hypotéz.  

Práce má včetně úvodu, rozsáhlého přehledu literatury a uvedených kapitol rozsah 
téměř 100 stran. Seznam použité literatury, ve kterém převládají řádně citované odkazy na 
publikované práce nad internetovými odkazy je z mého hlediska dostatečně rozsáhlý i 
reprezentativní k popisované problematice. 

Celkově lze hodnotit obsahovou stránku a rozsah jednotlivých kapitol, i vzhledem 
k dostupnosti a využitelnosti potřebných dat, jako vyvážený. Kapitoly jsou logicky navazující 
a propojené. Chybí mi zde však samostatná kapitola s přehledem různých šetření 
provedených ve sledovaném období v Česku a i detailnější popis použitých šetření na 
jednom místě. Tyto informace jsou pouze po částech zmíněny v různých kapitolách. 

Jinak má práce logickou strukturu a teoretická a metodologická část je dobře 
zpracována a svědčí o autorčině velmi dobré znalosti studované problematiky a zájmu o ní.  

V rámci práce se jako vhodné doplnění objevuje řada tabulek, grafů, mapek. Škoda 
jen, že ve třetí kapitole autorka nepoužila vedla tabulkových souhrnů výsledků testování 



dané hypotézy občas nějakou  datovou tabulku nebo graf. Práci by to oživilo, takto je třetí 
kapitola dost monotónní. 

 Úroveň práce s literaturou, citační aparát 
Práci s literaturou lze pokládat za velmi dobrou. Autorka prokázala orientaci jak 

v české, tak i v zahraniční literatuře. Vlastně téměř celá první kapitola vychází ze studia 
literárních zdrojů jak zahraničních tak i českých. Na základě tohoto studia je vysvětlena 
problematika hodnocení subjektivního zdraví, jeho možností využití a v závěru první kapitoly 
jsou pak definovány hypotézy, které autorka v dalších kapitolách ověřuje na českých datech 
a reáliích. 

Zajímavý pohled různých autorů na vypovídací schopnost sledovaného ukazatele a 
na jeho stabilitu je v subkapitole 1.2 (Crossley a Kennedy (2000) versus Miilunpalo a kol. 
(1997)), kdy první považují 30% změnu hodnocení subjektivního stavu za nestabilitu a druhá 
studie naopak považuje 60% souhlas opakovaného dotazování za důkaz stability, bohužel 
bez komentáře ze strany autorky. 

Jazyková a grafická úroveň práce:  
Práce působí z hlediska jazykové úrovně dobře. Úroveň grafických prací a příloh je 

dobrá. Pouze třetí kapitola, jak jsem uvedl již výše, by si zasloužila určité oživení po grafické 
stránce. Pravda však je, že přidání dalších tabulek a grafů by navýšilo celkový počet stran 
diplomové práce.  

Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče 
U této práce oceňuji její konzistentnost, přesný popis použitých otázek v jednotlivých 

šetření a upozornění i na úskalí porovnávání dvou ne zcela identických otázek. Vlastní 
zpracování vychází z popsané metodiky a z možností dostupných dat. Z hlediska porovnání 
záměrů a vlastní realizace v podstatě nemám, byla práce v podstatě naplněna.  

Žádné závažné chyby jsem nenalezl, většinou šlo o překlepy, vypadnutí slova (např. 
na str. 29 vypadla délka omezení „6 měsíců“, na str. 34 je posun řádky výsledků u r. 2008 
obě pohlaví celkem a na straně 45 u roku 1996 pro obě pohlaví je chybně označena 
signifikace testu. Může jít pouze o grafickou chybu – nesprávné zvýraznění textu. Možná 
někde by bylo možné nebo vhodnější použít trochu jinak modifikovanou hypotézu nebo 
použít další test, či složitější logistickou regresi. 

Spíše než výčet konkrétních chyb, kterých není mnoho, bych si tedy dovolil uvést 
obecnější pohled na některé hypotézy a interpretaci výsledků. Ne vždy je snadné stanovit co 
je „více“ nezávislá  a závislá proměnná. Např. u vazby subjektivního zdravý a počtu 
sociálních kontaktů může z horšího zdravotního stavu vyplývat nižší počet sociálních 
kontaktů než u zdravých jedinců, zejména v mladším věku. Obecně vyšší počet sociálních 
kontaktů v mladším věku souvisí s tím, že daný jedinec má rodiče, sourozence kamarády, 
partnera. Ve starším věku pochopitelně těchto možností ubývá,  hlavně pak mezi vrstevníky. 
Určité paradoxní výsledky u kouření se váží ke zdraví. Mnoho nekuřáků, resp. bývalých 
kuřáků nekouří z důvodů nějakých zdravotních problémů, kdežto kuřák, zejména mladší, bez 
zdravotních potíží, zatím vykazuje dobré subjektivní zdraví. Tyto výsledky, ale nedokazují 
neškodnost kouření. Podobné je to u řady dalších faktorů. 

Zásadní otázka, kterou je nutné si při stanovení hypotézy a jejím otestování je: 

„Dělám něco protože mi to zdraví dovolí nebo to dělám a jsem proto zdravý?“ 
Podobně tomu může být i u dalších proměnných jako konzumace alkoholu, fyzická 

aktivita aj., Zde by bylo potřeba provést kontrolu na objektivní zdraví, tj. výskyt určitých 
onemocnění. Zdraví je multifaktoriální jev a někdy pohled na vliv jednoho faktoru může být 
zkreslen vlivem řady dalších faktorů v pozadí. Některá vysvětleními zjištěných výsledků jsou 



diskutabilní (např. špatné kampaně na podporu zdravé výživy, posuzování kouření či 
konzumace alkoholu při subjektivním hodnocení zdraví 

Celkové hodnocení práce 
Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou, která je vyvážená jak z hlediska studia a 

analýzy literárních zdrojů, ze kterých pak vychází vlastní analýza unikátních českých dat ze 
šetření typu HIS (Health Interview Survey) zaměřená na ukazatel vnímání subjektivního 
zdraví a jeho vazeb na další faktory. Možná některé body mohly být posouzeny z více 
hledisek, případně ve vazbě na objektivní zdraví. Nicméně práce obsahuje vše co má, 
přehled literatury, popis metody a datových zdrojů, definování hypotéz a jejich ověření, 
interpretaci závěrů a komentáře k výsledkům. 

Práci lze hodnotit jako velmi zdařilou a to i přes výše popsané výhrady, resp. možné 
náměty na určitá vylepšení v posuzování vazeb a závislostí.  

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi 
Práce splňuje nároky kladené na zpracování magisterské práce a doporučuji ji 

k obhajobě před komisí pro obhajoby diplomových prací.  

Před obhajobou navrhuji známku „velmi dobře“. 

 

 

V Praze, 14. září 2010                      Mgr. Jiří Holub 

        oponent 


