
POSUDEK NA BALAKÁŘSKOU PRÁCI KRISTÝNY ŠEFLOVÉ VZTAH RODINNÉHO STAVU A ZDRAVÍ V ČR 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vztahu mezi rodinným stavem a subjektivním 

zdravím. Ačkoliv v zahraniční literatuře existují stovky studií mapující vztah mezi rodinným stavem a 

zdravím či úmrtností, v české empirické sociologii bylo toto téma donedávna opomíjené. 

Předložená bakalářská práce má celou řadu pozitiv. 

- Téma je relevantní a v českém kontextu relativně nové 

- Autorka prokázala dobrou schopnost pracovat s odbornou literaturou. V textu se zpracovává 

velké množství zahraničních studií, jejichž výsledky jsou jasně systematizované. 

- Ocenit je třeba i použití dat SHARE, jejichž komplikovanost výrazně přesahuje běžné datové 

soubory. Jedná se o panelovou studii založenou na modulech a práce s daty vyžaduje 

orientaci v několika desítkách souborů, případně schopnost proměnné z jednotlivých 

souborů propojit. Domnívám se, že to značně přesahuje standardy běžné bakalářské práce. 

- V empirické části se používá logistická regrese, což není běžný analytický přístup na 

bakalářské úrovni. 

- Mezi pozitivy je třeba uvést přemýšlivý a nemechanický přístup k datům. Autorka tak 

neinterpretuje jen mechanicky signifikanci jako absolutní pravdu založenou na hodnotě 0,05, 

ale věnuje i pozornost intervalům spolehlivosti a tomu, že některé výsledky se signifikantním 

hodnotám blíží. 

K práci mám i několik kritičtějších připomínek, které je možné prodiskutovat při obhajobě. 

- Teoretická práce nemá vždy jasnou strukturu – začíná se přehledem zahraničních studií, poté 

následuje definice zdraví a poté popis determinant zdraví. Možná by bylo logické sled 

převrátit – začít tím, co je zdraví, jaké jsou sociální determinanty a poté přejít ke specifické 

determinantě – rodinnému stavu. Otázkou rovněž je, zda by podrobný popis rozdílných 

kategorií rodinného stavu nepatřil spíše k empirické části. 

- Interpretace dat je někdy až příliš strohá a zasloužila by trochu více rozepsat, někdy jsou 

vyjádření trochu nepřesná (např. str. 44 – u svobodných všech rodinných kategorií, zjevně se 

myslí lidé bez partnera, tedy jak svobodní, tak rozvedení a ovdovělí). 

- Závěry jsou příliš krátké 

Drobnější připomínky: 

- Bylo by vhodné vysvětlit, co znamená, že ve Finsku mají sezdaní o 15 procent nižší úmrtnost 

(str. 9). Koneckonců, umřou nakonec všichni. 

- Na straně 25 se uvádí, že v ČR žije 8112 osob ve faktickém manželství. Autorka patrně myslí 

faktická manželství osob stejného pohlaví, jinak číslo nedává smysl. 

- Na str. 26 se diskutuje teorie Garyho Beckera a Valérie Oppenheimer, ale není jasné, jak se to 

vztahuje k tématu. 

- Výraz stejnopohlavní (str. 32) je doslovným překladem z angličtiny a v češtině působí 

poněkud bizarně. Obvykle se hovoří o svazcích osob stejného pohlaví. 



- Na str. 43 se objevuje chyba – hovoří se o tom, že kontingenční tabulka vztah neodhalila, 

rozdíly patrně existují. Výsledek byl ale přesně opačný – kontingenční tabulka vztah 

naznačila, ale v logistické regresi po kontrole věku zmizel. 

I přes tyto kritické poznámky považuji práci za kvalitní, doporučuji ji k obhajobě  a navrhuji 

známku výborně. 

 

V Praze 20.5.2014 

Dana Hamplová 


