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Předkládaná rigorózní práce je pojata jako široce komentovaný soubor tří odborných studií tematicky 

zaměřených na problematiku vlivu nadváhy a obezity na intenzitu úmrtnosti vybraných typů 

zhoubných novotvarů a prevalenci diabetu v české populaci. Příloze těchto tří odborných studií, 

z nichž dvě byly již publikovány v českém odborném časopise a třetí je v recenzním řízení 

v impaktovaném zahraničním odborném časopise, předchází úvod do problematiky, teoretický rámec 

výzkumu, popis metod a představení základních charakteristik publikací zařazených do rigorózní 

práce.  

 

V úvodu práce autorka popisuje závažnost obezity v populaci a představuje zdravotní rizika spojená 

s nadváhou a obezitou. Přestože je výzkumný záměr autorky z úvodu patrný, cíle práce nejsou 

explicitně specifikované a zároveň není zcela zřejmé, proč se autorka ve svém výzkumu věnovala 

pouze české populaci, s výjimkou jedné studie, kde jsou pak ještě pro porovnání analyzována data za 

Slovensko. V teoretické části práce se autorka věnuje popisu prevalence nadváhy a obezity 

v celosvětovém kontextu. Vysvětluje, že obezitu je možné chápat jako chronické onemocnění 

a zároveň jako rizikový faktor pro celou řadu onemocnění, z nichž autorka pro svůj výzkum vybrala 

diabetes 2. typu a zhoubné novotvary. Tato část práce je kvalitně zpracovaná s využitím relevantní 

zahraniční literatury. Avšak vzhledem k zaměření výzkumu analytické části práce na Česko 

a Slovensko zde chybí podrobnější rešerše literatury týkající se těchto dvou zemí.  

 

Autorka pracovala s několika zdroji dat. Úmrtnostní data byla získána z Českého statistického úřadu 

a Statistického úřadu Slovenské republiky, prevalence nadváhy a obezity z výběrového šetření EHIS 

(European Health Interview Survey) a data pro analýzu prevalence diabetu a rizikových faktorů 

souvisejících s tímto onemocněním pocházela z výběrového šetření EHES (European Health 

Examination Survey). Tato různorodá data byla analyzována pomocí populační atributivní frakce 

(PAF), jednoúrovňové analýzy rozptylu (ANOVA), Chí-kvadrát testu a binární logistické regrese.  

 

V závěru práce autorka vyhodnocuje výsledky svého výzkumu a stručně uvádí návrhy preventivních 

opatření v boji proti nadváze a obezitě v populaci.    

 

V návaznosti na výsledky výzkumu předložené rigorózní práce bych ráda vznesla několik dotazů:  

1) Mohla byste uvést konkrétní příklad jaká opatření jsou zaváděna v boji proti obezitě 

v zahraničí? Jaká konkrétní opatření byla v Česku a na Slovensku zavedena pro snížení tohoto 

rizikového faktoru v populaci? Pokud byste měla možnost nějaké opatření zavést, jaké 

považujete za nejúčinnější a jak byste toto opatření realizovala v praxi?  
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2) V práci byla prevalence BMI použita jako kategorická proměnná. Jak by vliv nadváhy a obezity 

na vznik zhoubných novotvarů ovlivnilo využití BMI jako spojité proměnné?  

 

3) Logistickou regresí nebyl prokázán signifikantní vztah mezi prediabetem, diabetem a fyzickou 

aktivitou. Vzhledem k tomu, že fyzická aktivita souvisí s obezitou a obezita hraje důležitou roli 

pro onemocnění diabetem, by se dalo očekávat, že fyzická aktivita bude důležitým rizikovým 

faktorem diabetu. Dokázala byste vysvětlit, proč tento vztah nebyl ve Vaší analýze prokázán? 

 

4) Výsledky studie ukazují, že osoby žijící na malých městech a venkovských oblastech mají vyšší 

riziko diabetu v porovnání s osobami žijícími ve velkoměstech. Proč si myslíte, že tomu tak je? 

V diskuzi byl odkaz pouze na českou literaturu. Existují zahraniční studie s podobnými 

výsledky?  

 

Shrnutí 

Rigorózní práce se věnuje aktuální problematice, je po odborné stránce kvalitní, čtivá a prokazatelně 

přínosná. Cíle práce, metody, zpracování, výsledky i jejich interpretace splňují požadavky kladené na 

rigorózní práce. Uvedené výhrady by měly sloužit jako podnět k diskuzi a zamyšlení autorky, ale určitě 

nemají zásadní charakter na hodnocení předkládané práce. Autorka nepochybně prokázala značnou 

orientaci v tématu a schopnost systematické vědecké práce. Výsledky výzkumu týkajícího se vlivu 

nadváhy a obezity na intenzitu úmrtnosti vybraných zhoubných novotvarů a prevalenci diabetu byly 

publikovány v odborných časopisech nebo jsou v recenzním řízení. Z výše uvedených důvodů proto 

předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě.  
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