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Volba tématu 

Determinanty zdravotního stavu populace, mezi které jako jedny z nejvýznamnějších patří životní styl každého 

z nás, jsou aktuální a stále častěji diskutovanou problematikou. Výzkumy z posledních let ukazují, že právě přístup 

k vlastnímu zdraví ovlivňuje více než z poloviny náš celkový zdravotní stav, proto je důležité se tomuto tématu 

věnovat a snažit se poukázat na rizika, kterým můžeme být svým vlastním chováním vystaveni.  

Rozsah a struktura práce 

Práce se rozkládá na 65 stranách, včetně nečíslované přílohové části, z toho samotná textová část na 

42 stranách, což odpovídá standardní struktuře práce tohoto typu. Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol, 

včetně Úvodu a Závěru. Práce je spíše teoreticko-metodologického, než analytického rázu, o čemž svědčí 

i skutečnost, že 2.–5. kapitola jsou zaměřeny právě na vymezení problematiky a vydefinování hlavních pojmů. 

Analýze je věnována pouze šestá kapitola. Nedomnívám se však, že s ohledem na charakter této práce je tomu 

výrazně na škodu, byť by si svou větší rozpracovanost zajisté zasloužila. 

Cíl práce a jeho naplnění 

Hlavním cílem práce je „…vysvětlit souvislosti mezi životním stylem a zdravotním stavem, zvláště pak mezi 

vybranými rizikovými faktory životního stylu a s nimi spojenými vybranými nemoci“. Další cíle se týkají analýzy 

nemocnosti určitého onemocnění ve vybraných evropských státech v roce 2008 a 2014 a pokusu o kvantifikaci vlivu 

vybraného rizikového faktoru životního stylu na příslušné onemocnění. Zhodnocení výsledků s ohledem na cíle 

práce jsou obsaženy až v Závěru práce, možná by bylo vhodné příště věnovat nějaké detailnější verifikaci větší 

prostor. 

Práce s literaturou 

Práce s použitou literaturou je na slušné úrovni. Autorka prostudovala značné množství jak tuzemské, tak zahraniční 

literatury, kterou dokázala poměrně dobře zapracovat v rámci jednotlivých kapitol do studované problematiky. To se 

pak také odráží právě na poměrně „silnější“ teoretické části práce. Citační odkazy i bibliografické zápisy v závěrečném 

seznamu jsou korektní. 

Metodologické postupy 

Jak již bylo řečeno, vlastní analýze je věnováno v porovnání s teoreticko-metodologickou částí méně prostoru. 

Nicméně, autorka se pokusila analyzovat vztah mezi vybraným rizikovým faktorem a související změnou organismu, 

a to pro vybrané evropské státy v letech 2008 a 2014. Autorka správně v práci poukazuje na určité limity, které 

výsledky analýzy s ohledem na charakter dat mohou přinášet. K analýze byla vybrána aplikace tzv. standardizované 

míry nemocnosti a dvou dalších jednodušších, leč zajímavých a dle mého názoru i efektivních nástrojů, a to 

tzv. relativního a atributivního rizika. Bohužel, výsledky jsou spíše deskriptivního charakteru, bez větší snahy pro 

podrobnější analýzu vztahů a souvislostí. 

Připomínky k práci 

K práci jako takové nemám kromě na výše uvedených připomínek nějaké další zásadní komentáře. Dovolím si zde 

jen zopakovat, že je škoda, že nedošlo k hlubšímu zpracování analytické části, které by pomohlo hledání 

vzájemných souvislostí, případně vytvoření typologie států s podobnými charakteristikami. Takto je analytická část 

spíše deskriptivní povahy, což je s ohledem na zajímavost a aktuálnost tématu poměrně na škodu. 

 

 



 

Formální stránka 

V práci se vyskytuje několik typografických chyb, které nejsou závažného charakteru. Grafické objekty jsou 

jednoduché, ale přehledné. Také po jazykové stránce je práce bez větších problémů, byť je ze stylistické části patrná 

prozatímní menší zkušenost autorky s psaním odborného textu. 

Z uvedeného hodnocení je zřejmé, že jako školitel nemám s předkládanou prací Kateřiny Kovářové zásadní 

problém. Sama autorka si je vědoma slabší analytické části práce, bohužel, časové možnosti nedovolily další 

rozpracování, proto věřím, že i tato zkušenost bude pro ni ponaučením do další typu závěrečné práce. Zároveň 

musím vyzdvihnout přístup autorky, kdy se jednalo z větší části o samostatný přístup. Celkově tak musím 

konstatovat, že autorka prokázala vědomosti a schopnosti pro zpracování zadaného tématu, a proto 

 

navrhuji přijmout překládanou bakalářskou práci k obhajobě. 
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