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Diplomová práce Karolíny Kunftové j e zaměřena na porovnání vývoje evropských zemí
pomocí vybraných ukazatelů rizikového chování v závislosti na socioekonomickém vývoj i
těchto zemí v období  1980 až 2005. Cílem práce je také provést typologii zemí Evropy na
základě těchto vybraných ukazatelů, přičemž zvláštní pozornost j e věnována
postkomunistickým zemím Evropy -ČR, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku a Chorvatsku.

Velmi komplexně jsou pojaty úvodní kapitoly práce, kde je pozornost věnována vymezení
základních pojmů a obecné informaci o kouření, konzumaci alkoholu a sebevražedném
chování v evropských zemích. Také diskuse literatury je vypracována velmi podrobně a je
rovněž rozdělena na sekce věnující se jednotlivým sledovaným formám rizikového chování
zvlášť. Diskuse literatury a zdrojů dat se zde však často prolíná spíše s teoretickým
zarámováním problematiky.

Rozsáhlá část práce je také věnována popisu ekonomického a společenského vývoje
vybraných pěti zemí v transformačním období. Cemé je, že autorka chtěla zasadit svou
analýzu do širokého kontextu a seznámit čtenáře s okolnostmi vývoje zdravotního stavu a
situací v jednotlivých vybraných postkomunistických zemích. Výsledkem však je, že cca
polovina práce má charakter teoretického zarámování problematiky a vlastní analýze se
v rámci práce dostane prostoru až zhruba na 52. stránce práce.

Stěžejní částí je analýza rizikových forem chování v Bulharsku, Chorvatsku, ČR, Slovensku a
Rumunsku v celoevropském kontextu. Nejprve autorka hodnotí rizikové formy chování ve
vybraných evropských zemích a poté provádí typologii evropských zemí na základě
dostupných dat o rizikovém chování ve třech časových řezech, přičemž vždy podrobně
charakterizuje vzniklé shluky a sleduj e posuny vybraných zemí mezi vytvořenými shluky
v různých časových obdobích. V závěru autorka shrnuje nejdůležitější informace o rizikovém
chování ve vybraných zemích, diskutuje váhu a významnost různých prediktorů tohoto
chování a také vliv celospolečenské situace na rizikové chování v postkomunistických
zemích. Přichází také s některými návrhy řešení konkrétních problémů s rizikovým chováním
v postkomunistické Evropě.

K práci mám několik kritických připomínek spíše formálního než obsahového charakteru.
V diplomové práci je již nutné respektovat některá pravidla formální úpravy -např. procenta,
pomlčky a citace, kdy autorka používá pokaždé jiný styl citováním, např. str.  10 x str.  11.
Jako problém vidím chyby v seznamu použité literatury, kdy autorka pouŽívá různé styly pro
citace stejných typů zdrojů. Stejně tak musím autorce vytknout občasnou stylistickou
neobratnost či kuriózní chyby (Kde leží severní Kaucas? Opravdu se k nám dovážejí ve velké
míře automobily z „východu"?). V práci se také nachází poměrně velký počet překlepů a
chyb, také v angličtině abstraktu j sou určité nedostatky.

Tyto mé výhrady však zcela nezpochybňují kvalitu předložené práce. Oceňuji především
autorčinu velmi dobrou znalost mnoha českých i zahraničních zdrojů dat. Přesto, že byla
zvolena velmi jednoduchá metoda -shluková analýza, ukazuje celkem zajímavé a
srozumitelné výsledky (odlišný vývoj  sledovaných států v posledním období vyjádřený
v příslušnosti k odlišným shlukům). Zjevný je také zájem autorky o studovanou problematiku.

Navzdory  výše  uvedeným  poznámkám  a připomí
k obhajobě.

V Praze  14. května 2008
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oruču i  tuto  di lomovou  práci
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