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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Regionální rozdíly v naději dožití ve zdraví v Česku    

Autor práce: Bc. Barbora Klicperová  

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cílem práce je regionální analýza rozdílů zdravotního stavu populací jednotlivých krajů Česka pomocí 

ukazatele naděje dožití ve zdraví. Tento ukazatel, který kromě úmrtnostního profilu zahrnuje i 

kvalitativní aspekt prodlužování lidského života, je dnes nejčastěji používaným indikátorem 

zdravotního stavu populací jednotlivých zemí. Cílem předkládané práce je mimo jiné ověření 

využitelnosti ukazatele na nižší regionální úrovni.  

Předpoklady práce a navazující hypotézy jsou přehledně stanoveny v úvodní kapitole, vždy s krátkým 

komentářem. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretickému ukotvení práce jsou věnovány samostatné kapitoly 2–4, kde se autorka věnuje 

vymezení pojmu zdraví, způsobům měření zdraví a teoretickým rámcům vývoje zdravotního stavu 

populací či teoriím relace úmrtnosti a nemocnosti. Kapitoly jsou velmi kvalitně a čtivě zpracovány 

s vyčerpávajícím odkazy na řadu relevantních zdrojů. Domnívám se, že především kapitoly 3 a 4 by 

mohly sloužit jako učební text. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autorka k výpočtu ukazatele naděje dožití ve zdraví použila zcela vhodně Sullivanovu metodu 

kombinující úmrtností tabulky a prevalenci disability zjišťovanou ve výběrovém šetření Životní 

podmínky SILC. Regionální analýza byla provedena pro naději dožití ve zdraví ve věku 20 let 

charakterizující zdravotní stav dospělé populaci a ve věku 65 let charakterizující zdravotní stav 

straších osob. Pro porovnání trendů vývoje indikátoru v letech 2009–2014 byla zvolena dvouletá 

období.   

V samostatných kapitolách jsou představeny i ostatní možnosti výpočtu ukazatelů zdravotního stavu, 

či studie a data, která lze na evropské úrovni použít v výpočtům.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytické části logicky předchází kapitola věnovaná vývoji naději dožití ve zdraví v Evropě a v Česku, 

která přehledně představuje některé vztahy naděje dožití a naděje dožití ve zdraví na úrovni států. 

Samotná regionální analýza je členěna do několika částí, zjednodušeně sleduje vztah naděje dožití a 

naděje dožití ve zdraví, vývoj naděje dožití ve zdraví mezi lety 2009–2014, rozdíly mezi muži a 

ženami v naději dožití ve zdraví, regionální rozdíly v naději dožití ve zdraví u mužů a žen v posledním 
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časovém období 2013–2014 či vztah zdravé délky života a vybraných socioekonomických a 

behaviorálních faktorů. Veškeré výsledky jsou detailně popsány a představeny v přehledných 

grafech, tabulkách a kartogramech. Nechybí ani kritické zamyšlení nad některými výsledky a nad 

samotným konstruktem ukazatele.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce jsou zformulovány jasně a přehledně. Autorka v diskusi odpovídá na všechny 

zkoumané hypotézy a zjištěné výsledky komentuje. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Po formální stránce je práce velice dobře zpracována, v podstatě bez chyb a překlepů.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Pojednávané téma je podáno systematicky, srozumitelně a výstižně, práce je psána velice čtivým a 

bohatým jazykem s jasnou jednotící linií. Autorka prokázala schopnost práce s literaturou, 

samostatného kritického uvažovaní, dobrou orientaci v pojednávané problematice i schopnost 

použití pokročilých demografických metod a práce s daty.  

Zpracovaná analýza naděje dožití ve zdraví na úrovni krajů je prozatím v Česku ojedinělá. Výsledky 

nicméně odhalily, že použití ukazatele, a to nejenom na regionální úrovni, vyžaduje určitou dávku 

opatrnosti při interpretaci. 

Studentka pracovala samostatně a systematicky, a spolupráci s ní považuji ze velmi dobrou. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 

- 
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