
Posudek oponenta na bakalářskou práci Kateřiny Kovářové 

 „Životní styl a zdravotní stav populace ve vybraných evropských zemích“ 

 

Předkládaná bakalářská práce Kateřiny Kovářové je včetně úvodu a závěru členěna do sedmi kapitol, 

které jsou dále děleny do dílčích podkapitol. Práce svým rozsahem splňuje náležitosti bakalářské 

práce. 

Téma této práce, a to vztah mezi zdravotním stavem a životním stylem, bylo sice již několikrát 

různými způsoby zpracováno, nicméně je stále aktuální. Primárním cílem práce bylo „vysvětlit 

souvislosti mezi životním stylem a zdravotním stavem, zvláště pak mezi vybranými rizikovými 

faktory životního stylu a s nimi spojenými vybranými nemocemi“. Dalším cílem byla pak analýza 

standardizované míry nemocnosti vybraného onemocnění v několika evropských zemích vztažené 

k populaci s výskytem vybraného rizikového faktoru a též kvantifikace vlivu rizikových faktorů 

životního stylu na příslušná onemocnění. 

Práce má logicky navazující strukturu – v Úvodu jsou specifikovány výše uvedené cíle práce, ačkoliv 

zde chybí předpoklady či hypotézy, které autorka očekává, jako výsledky své analýzy. Druhá kapitola 

vymezuje základní pojmy a souvislosti. Autorka zde definuje například zdravotní stav, životní styl či 

determinanty zdraví a rizikové faktory. Přínosem by pravděpodobně byla i definice dalších pojmů, 

jako například odvratitelné úmrtnosti. 

Třetí kapitola shrnuje zdroje dat a použitou metodologii. Práce využívá databázi Eurostatu a HMDB. 

Autorka v další podkapitole uvádí, že“ provedené analýzy není možné považovat za analýzy 

stoprocentně spolehlivé, protože použité datové soubory jsou značně omezené a informace 

o dostupných datových souborech nejsou zcela dostačující“, nicméně chybí zde konkrétní důvody 

a příčiny „nedostatečnosti“ a „omezenosti“ dat, které by si dle mého názoru v této kapitole zasloužily 

své místo. Metody zahrnují standardizované míry nemocnosti ve dvou sledovaných letech (2008 

a 2014), které byly vypočteny pro celou populaci, pro populaci s výskytem rizikového faktoru 

a populaci bez výskytu rizikového faktoru. Dále bylo k analýze asociace mezi onemocněním 

a rizikovým faktorem využito relativní riziko a atributivní riziko. Použité metody odpovídají úrovni 

bakalářské práce. Bohužel předkládaná práce neobsahuje diskusi s literaturou, což považuji za ne 

zrovna šťastné řešení. Přidání této kapitoly by čtenářům i autorce samotné poskytlo dostatečný vhled 

do problematiky a pomohlo by jistě formulovat i výzkumné předpoklady, které v práci chybí. 

Čtvrtá kapitola obsahuje vymezení rizikových faktorů životního stylu – pohybová aktivita, stravovací 

návyky, konzumace alkoholu a kouření. Tato kapitola je dle mého názoru zbytečně rozsáhlá, jelikož 

obsahuje víceméně pouze obecně známá fakta. Celkový dojem z této kapitoly by mohlo napravit 

přidání více dostupných statistik, namísto obecných frází. Například v podkapitole 4.4 Kouření 

autorka poněkud jednostranně uvádí, že „uživatelé tabáku značně zvyšují náklady své země a brání tak 

hospodářskému rozvoji“. Bohužel je zde opomíjen fakt, že tabákové výrobky, stejně jako alkohol, jsou 

též zdrojem příjmů do státní pokladny, a to zejména prostřednictvím spotřební daně. 

Pátá kapitola Vybraná onemocnění ovlivněná rizikovými faktory životního stylu uvádí seznamy nemocí 

zcela nebo částečně způsobených nedostatečnou pohybovou aktivitu, nadměrnou konzumací alkoholu, 

kouřením a speciálně se věnuje i onemocnění diabetes mellitus. V následující kapitole již práce 

analyzuje vybrané ukazatele životního stylu a zdravotní stav pomocí standardizované míry 

nemocnosti, relativního rizika a atributivního rizika. V podkapitole věnující se standardizované míře 

nemocnosti je uveden i výpočet BMI indexu a jeho hodnoty, což by se dle mého názoru více hodilo do 

metodologické části práce. V tomto případě byly analyzovány jen Slovinsko, Polsko, Maďarsko 



a Česko. Škoda, že nebyli vybráni i zástupci ze západní či severní Evropy, porovnání by mohlo přinést 

zajímavé závěry. Výsledky analýzy standardizované míry alkoholického onemocnění jater autorka 

v případě drobného nárůstu hodnoty ukazatele u mužů z Česka komentuje pouze „stagnací změny 

v konzumaci alkoholu na straně České republiky“. Domnívám se však, že tato skutečnost by si 

zasloužila podrobnější zdůvodnění. Například by mohlo mít určitou přidanou hodnotu i procentuální 

vyjádření změny mezi lety u každé země. V případě hodnocení standardizované míry novotvaru 

průdušnice, průdušek a plic zde není brána v potaz např. změna vnímání kouření ve společnosti a další 

přidružené faktory. U analýz relativního a atributivního rizika bych opět uvítala, kdyby se autorka více 

věnovala příčinám rozdílů mezi jednotlivými zeměmi. Nicméně obsah kapitoly a použité ukazatele 

odpovídají cíli této části práce. 

Závěr stručně shrnuje zásadní poznatky práce. Autorka zde uvádí i možnosti dalšího zkoumání této 

problematiky a apeluje na prevenci civilizačních chorob.  

V práci je větší množství chyb, překlepů (např. s. 10, 32), nesouladů ve skloňování (např. s. 17, 24), 

krkolomných formulací (např. s 18, 31 „Nejvíce tabák působí na kojence, kterým přivozuje smrt“, 

„Těhotným ženám způsobuje povětšinou nízkou porodní váhu“ apod.). Práce působí dojmem, že byla 

psána v časové tísni a nezbyl dostatek času na řádnou slohovou úpravu. Bakalářská práce je relativně 

graficky přehledná, ačkoliv bych do budoucna doporučila se více věnovat i grafickým prvkům, 

nicméně tato záležitost je pouze subjektivní a na celkový dojem z práce to nemá vliv.  

Použitá literatura je v textu řádně citována. Cíle stanovené v Úvodu práce byly dle mého názoru 

splněny. Vytkla bych zejména absenci výzkumných předpokladů a horší slohovou úpravu textu, které 

by měla autorka věnovat více času a která bohužel snižuje celkovou kvalitu a čtivost závěrečné práce. 

I přesto však navrhuji přijmout překládanou bakalářskou práci k obhajobě. 
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