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Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy 

Cílem překládané magisterské práce je analýza nákladů na zdravotní péči v průběhu posledního roku 

života pojištěnce v Česku. Jedná se o zpracování velice unikátního tématu v nejenom rámci českého 

prostředí. Stanovené výzkumné otázky jsou tak spíše popisného charakteru (jaká je pohlavně-věková 

struktura zemřelých, jaké segmenty a jaké diagnózy dle kapitol jsou nejnákladnější, jak se liší náklady 

v posledním roce života podle pohlaví a věku, a jak se liší náklady zemřelých od nákladů u přeživších 

pojištěnců). Hypotézy si autorka nestanovila žádné. Což vzhledem ke zdařile zpracované podkapitole 

Příkladové studie ze zahraničí, kde autorka popisuje výstupy obdobných analýz a komentuje možné 

využití pro vlastní analýzu, považuji za škodu.  

Práce v rozsahu 84 stran je členěna do šesti kapitol. V úvodní kapitole autorka víceméně rovnou 

představuje výzkumné otázky a popisuje strukturu práce.  

Druhá kapitola je věnována východiskům práce, kde kromě již zmiňované Diskuze s literaturou, se 

autorka věnuje popisu Úmrtnosti ve vyšším věku (kap. 2.2). U studentky demografie bych očekávala 

hlubší demografickou analýzu úmrtnosti, např. vývoj intenzity úmrtnosti v 5letých věkových 

skupinách ve vyšším věku, grafické podklady k historickému vývoji popisovaných ukazatelů (e65) 

apod. V kapitole se autorka převážně věnuje struktuře zemřelých podle věku, detailnímu popisu 

toho, která věková skupina tvořila kolik procent zemřelých v kterém roce apod.  

Součásti teto kapitoly je též Charakteristika pojištěnců VZP. Zde autorka dle mého názoru zbytečně 

moc prostoru věnuje popisu absolutních hodnot, opět u studentky demografie bych očekávala více 

prostoru věnovaného vytvoření a popisu analytických dat/intenzitních ukazatelů.  

Metodika práce 

Autorka pracovala s unikátním datovým zdrojem získaným a v podstatě vytvořeným pouze pro tuto 

závěrečnou práci.  Velice přehledný je popis datového souboru a práce s ním, včetně popisu 

vyfiltrování nákladů v posledním roce života pojištěnce. V rámci hodnocení nákladů byly použity 

základní popisné statistiky (průměr, medián a kvartily). V textu však převažuje popis průměrných 

nákladů, přesto že i sama autorka píše, že medián je lepší charakteristikou nákladů zdravotní péče. 

Z demografických metod potom byla použita metoda přímé standardizace v rámci regionální analýzy 

nákladů.  

  



Analytická část práce 

Analytickou část práce představují dvě stěžejní kapitoly. Jednak kapitola Charakteristika zemřelých 

pojištěnců a jejich nákladů na zdravotní péči a jednak kapitola Demograficko-ekonomická analýza 

posledního roku života. 

Autorka charakterizuje zemřelé pojištěnce z hlediska pohlaví a věku a místa trvalého bydliště. Za 

poněkud zbytečnou považuji regionální analýzu na úrovni absolutních počtů zemřelých v krajích 

(několikrát se v diplomové práci opakující), bez jakékoliv přidané hodnoty.  

Charakteristika vynaložených nákladů je popsána z hlediska pohlaví a věku, počtu případů poskytnutí 

zdravotní péče (ZP), podle segmentů poskytovatelů ZP a podle kapitol MKN-10. Z demografického 

hlediska je velice cenná zejména analýza podle kapitol MKN-10. Autorka zvolila analýzu na úrovni 

celých kapitol, kdy je v podstatě hodnocena řada diagnóz různé etiologie najednou. V hodnocení pak 

není možný přesah do primární či sekundární prevence, jak by to bylo možné v případě hodnocení 

jednotlivých diagnóz (např. ZN plic, diabetes mellitus II. typu apod.). Zcela nepochopitelná je pro mne 

analýza podle kvartálu poskytnutí ZP z hlediska kalendářního roku, spíše asi vhodnější podle kvartálu 

před úmrtím pojištěnců. Snaha o zanalyzování „všech“ možných aspektů, spousta výpočtů bez hlubší 

analýzy či zasazení do širších souvislostí, zbytečně snižuje kvalitu práce a čtenář se tak ocitá 

v neuvěřitelném množství čísel, až se ztrácí podstata analýzy.   

Závěry práce 

Závěrečnou část práce hodnotím velice pozitivně, jelikož zde se autorce podařilo výstižně vystihnout 

vše podstatné, co bylo zjištěno. 

Práce s literaturou 

Autorka pracuje s poměrně s malým množstvím odborné literatury, což je zajisté dáno převažující 

analytickou povahou práce. Postrádám však hlubší diskuzi výsledků a zhodnocení výsledků 

v porovnání s představenými příkladovými studiemi ze zahraničí. Některá tvrzení by si naopak citaci 

zasloužila, např. „Riziko úmrtí u pacientů s diabetem je ve věku 50–70 let stejné jako u běžné 

populace“ (str. 45) či některá poměrně zjednodušená vysvětlení: „U žen je nejrizikovější období 

života konec reprodukčního období“ (str. 55). 

Formální náležitosti práce 

Práce je zpracována velice pečlivě v podstatě bez chyb. Po stylistické stránce lze v práci občas nalézt 

obraty, které působí poněkud neobratně, např.: „rozptýlenost se shazovala“, „Dle tabulky začínají být 

od věku 40 let pro muže významnější počty zemřelých“, „Muži jsou charakterističtější rovnoměrnější 

strukturou“, „intenzita celkového počtu obyvatelstva v kraji“, „s přibývajícím věkem nastává 

postupné shazování výkyvů“ či „extrémní věková skupina 1–9 let“. Celkový rozsah práce odpovídá 

požadavkům na diplomovou práci. 

  



Celkové zhodnocení práce 

Autorka si dle mého soudu vzala příliš mnoho úkolů, které chtěla postihnout. Podala však velice 

podrobný pohled na náklady na zdravotní péči v posledním roce života pojištěnce. Práce je velice 

precizně zpracována, autorka musela strávit nemálo času samotnými výpočty. Velice oceňuji 

schopnost práce s datovými soubory tohoto rozsahu. Na místě je zde především ocenit snahu autorky 

o zpracování zcela unikátního pohledu na čerpání zdravotní péče. 

 

Otázky k obhajobě 

Jak si vysvětlujete 2 maxima v rozložení úmrtí u mužů na obrázku 6? Jak by šlo tato maxima 

eliminovat? 

Proč průměrný náklad na ZP podle krajů vykazuje větší variabilitu v mladších věkových skupinách než 

např. ve věku 50–99 let? 

K čemu je možné využít výsledky Vašich analýz? 

 

V Praze dne 4. 9. 2017  

 

RNDr. Michala Lustigová 


