
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kristýny Šeflové „Vztah rodinného 
stavu a zdraví v ČR“

Předkládaná bakalářská práce je aplikovaného charakteru, tematicky propojuje dvě 
sociologické disciplíny: sociologii rodiny a sociologii zdraví. Těžištěm práce je poslední část: 
empirická analýza dat Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), která je 
podle mého názoru velmi dobře zvládnutá, a to jak metodicky, tak prezentačně, a 
představuje vlastní naplnění požadavků na bakalářské práce kladené (souvisí s tím i ocenění 
opravdu bohaté literatury). 
Těžiště práce předcházejí části „připravující půdu“ po stránce terminologické, teoretické, 
řešeršně-výzkumné i základně-popisné (v ČR). Na rozdíl od hlavní části zde mám některé 
připomínky – první, obecná se týká už posloupnosti výkladu: preferovala bych právě 
uvedenou logiku postupu, zatímco autorka začíná problematikou realizovaných výzkumů, 
pokračuje teorií, teprve potom se dostává k terminologii a končí přehledem kategorií 
rodinného stavu s údaji za ČR. 
Kapitola o realizovaných výzkumech s názvem „Problematika vztahu rodinného stavu a 
zdraví“ by měla své oprávnění na začátku textu jen jako úvod do celé problematiky, ale na to 
je příliš specifická i (relativně) rozsáhlá. Obsahově nepochybně postihuje důležité momenty a 
poznatky a pro celou práci je užitečná (i když přehození terminologických pasáží až za tento 
text je zde znát).
Teoretická pasáž je tak krátká, že ji ani nemohu označit za kapitolu – 1,5 stránky – a v této 
podobě ji považuji za nevhodnou: bylo by lépe tuto pasáž začlenit do nějaké jiné souvislosti, 
aby tolik nepůsobila jako torzo. Mimochodem, z formálního hlediska je podivné v takto 
krátké kapitole vyčleňovat subkapitolu, když kapitola má navíc jen 4 řádky.
Teprve nyní v chronologii bakalářské práce následující terminologická kapitola je podle názvu 
rozdělena na část zabývající se zdravím a část věnovanou demografickým pojmům, 
kategoriím rodinného stavu. 
U kapitoly o zdraví mě zarážejí dvě skutečnosti. První - autorka začíná uvedením výzkumu 
hodnot CVVM z r. 2011, kde se zdraví umístilo na 7. místě hodnotového žebříčku – neuvádí 
jiný výzkum, nemá k tomu žádný komentář, takže z toho plyne, že hodnota zdraví není (a 
vlastně ani nikdy nebyla) v ČR nijak „vážena“ (dlouhodobě z mnoha jiných výzkumů vyplývá 
zcela jiná interpretace). Druhá – autorka uvádí pouze jedinou definici zdraví (WHO), kterou 
zároveň ale silně kritizuje (str.21: „Definice je neflexibilní a odpovídá spíš definici štěstí, než
zdraví.“): co tedy autorka ve své práci vlastně chápe jako zdraví? 
Další připomínky a poznáýmky:

- občas autorka neuvádí odkaz na konkrétní údaje (např. str. 7: „Upozorňuje se na 
podíl dětí, které se rodí mimo manželský svazek – jde o 40% dětí, podle některých 
studií se jedná dokonce o více než polovinu.“ – zde je odkaz dvojnásobně důležitý, 
protože jde o rozdílné údaje),

- především na str.7-8 jako bych mezi řádky četla konstatování, že u subjektivního 
zdraví – nebo alespoň u jeho výzkumu - je podstatnější forma rodinného stavu, než 
realita, naplnění formy (zjednodušený příklad: formálně uzavřené manželství dvou 
nespokojených lidí – šťastné soužití ovdovělého a rozvedené),

- často autorka nerespektuje pravidla psaní velkých písmen (Česká společnost, Česká 
Republika, Řecká studie…),

- str.23: mohla by autorka vysvětlit jinými slovy větu „mezi subjektivním zdravím 
přizpůsobeným věku a úmrtností existuje silný vztah“ ?,



- celkový závěr je příliš stručný a navíc z větší části opakuje bezprostředně předchozí 
závěr empirické analýzy.

Celkově bakalářskou práci K.Šeflové doporučuji k obhajobě s předběžnou klasifikací velmi 
dobře.
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