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Posudek vedoucí 
k bakalářské práci Ivony Raszkové 

Výdaje na zdravotnictví z hlediska kulturního hodnot obyvatelstva. Mezinárodní 
srovnání 

 
Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 
 
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá výdaji na zdravotnictví v mezinárodním měřítku ve 

vztahu s kulturními hodnotovými orientacemi podle Gerta Hofstedeho (v českém vydání 1999 

a 2006). Práce lze rozdělit na teoretickou a empirickou části. V teoretické části práce autorka 

velmi stručně popisuje determinanty zdraví, druhy systémů zdravotnictví na jedné straně a 

pojetí kultury a kulturních dimenzi na straně druhé. Většina teoretické části je pojata velmi 

účelově tak aby vysvětlovala proměnné se kterými autorka pracuje v části empirické. Autorka 

popisuje i definici HDP a roli, kterou výše HDP může hrát v determinaci výdajů na 

zdravotnictví. V empirické části práce autorka popisuje výběr vzorku, zdroje a úvahy ohledně 

kvality dat, metodu vyhodnocování a interpretace dat. Pak autorka stanovuje hypotézy a uvádí 

výsledky regresní analýzy. Autorka diskutuje i omezení výzkumu a kritiku dat které používá. 

Poslední kapitola práci uzavírá.  

 

K dobru autorovi lze přičíst  následující: 

• Přehledná struktura práce 

• Výzkum, včetně statistického zpracování je korektně popsán 

• Autorka uvádí i analýzu možné multikolinearity v regresi 

• Autorka si uvědomuje omezení vlastního výzkumu 

• Autorka si uvědomuje omezení v interpretaci vlastního výzkumu 

• Je zajímavá vysvětlující síla použitého regresního modelu (R2 ve většině modelů je 

větší než 90%). Ovšem velkou většinu této hodnoty lze přičíst HDP,   kulturní 

proměnné přidávají jen málo.  

• Seznam literatury je rozsáhlý, autorka se opírá i o cizojazyčnou literaturu.  

 

Pro další rozpracování tématu bych autorovi doporučila následující: 

• Definovat cíl práce již v úvodu 

• Teoretickou část více zacílit na výdaje na zdravotnictví 

• Rozšířit teoretickou část práce o novější relevantní výzkumy a teorie (autorka se 

odkazuje na práce z roku 1977 a 1992) 
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• Provést obdobný výzkum s použitím novějších reprezentativních dat  

• Rozšířit statistický model o jiné proměnné (např. instituce, historické zkušenosti std.) 

• Pokud by autorka zustala u dimenzi Geerta Hofstedeho přidat v interpretaci časový 

posun (to, jaké kulturní hodnoty byly tehdy ovlivňuje situaci dnes) 

• Více se zaměřit na zdůvodnění hypotéz a problematiku možných třetích proměnných.    

 

Práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k uvedeným výhradám navrhuji hodnocení v rozmezí 

trojky (dvojky v případě vynikající obhajoby).        

 
 
Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 
FHS UK 
    V Praze dne 21.7.2010 


