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Předkládaná práce má celkem 109 číslovaných stran včetně úvodních seznamů tabulek a obrázků, 15 stran 

tvoří přílohy. Práce se věnuje konceptu v angličtině označovanému jako „cancer transition“, který je dosud 

v české odborné literatuře poměrně málo představen. Koncept cancer transition předpokládá, že se zvyšujícím 

se stupněm rozvoje společnosti klesá podíl úmrtí na novotvary, které mají souvislost s infekcí, a roste podíl 

těch, které souvislost s infekcí nemají.  

V současném akademickém roce jsou předkládány k obhajobě dvě diplomové práce na obdobné téma – obě 

řeší koncept cancer transition. Obě práce byly zadány v jiném akademickém roce a nezávisle na sobě. Oba 

autoři však téma pojali výrazně odlišně a oba texty se tedy téměř vůbec obsahově nepřekrývají. 

Záměrem předkládané práce je koncept cancer transition zasadit do kontextu jiných teoretických směrů 

a hypotéz, na které fakticky navazuje, a na za využití aktuálních českých dat ho ilustrovat i prakticky. Autorka 

se ve vlastní analýze zaměřuje na období let 1994–2018. Nutno zmínit, že pro postižení celého 

předpokládaného průběhu procesu cancer transition by bylo nutné volit období delší, nicméně v tomto pojetí 

zařazená případová studie umožní zhodnotit současnou fázi nebo aktuální vývoj v rámci zmíněného konceptu. 

Práce má konkrétně vymezeny dva teoretické cíle – popis a zasazení studovaného konceptu do širšího 

teoretického rámce, zařazená případová studie pak naplňuje cíl analytický. Z počtu cílů i ze samotného názvu 

práce plyne její zaměření spíše teoretickým směrem. Text se také hned po úvodní kapitole začíná věnovat 

popisu významných teoretických směrů a předpokladů o změnách úmrtnosti z hlediska struktury příčin smrti. 

Základem je samozřejmě teorie epidemiologického přechodu, autorka se však věnuje i pracím na něj 

navazujícím. Samostatná část je pak věnována právě konceptu cancer transition jako hlavnímu tématu práce. 

Autorka také představuje vybrané novotvary a mechanismy jejich vzniku vlivem infekcí. 

Přechodem k provedené analýze je kapitola čtvrtá, která přibližuje využité metody a zdroje dat. Základem 

práce je především standardizace a dále využití úmrtnostních tabulek a dvourozměrná dekompozice rozdílu 

naděje dožití při narození. Po tomto popisu ještě autorka zmiňuje aktuální preventivní programy v Česku, 

následují již části věnované popisu výsledků. Nejprve autorka mapuje celkový  vývoj úmrtnosti na novotvary 

v Česku a poté v rozlišení novotvarů na ty, kde je předpoklad vlivu infekce na jejich vznik a kde není.  

Dosažené výsledky odpovídají předpokladům konceptu cancer transition, i když optimální by bylo studovat 

delší časové období. Také o rozdělení studovaných novotvarů do skupin souvisejících a nesouvisejících s infekcí 

by mohlo být diskutováno (autorka tak v závěru také činí) a pojato jiným způsobem. Přesto představená 

analýza splňuje svůj cíl, se kterým byla do práce zařazena.  

V poslední části provedené analýzy se autorka věnuje specificky novotvarům souvisejícím s infekcí a předkládá 

přehled vývoje incidence a úmrtnosti na tento typ novotvarů. Předchozí část analýzy tato vhodně doplňuje 

a poskytuje specifičtější obrázek vývoje úmrtnosti na novotvary související s infekcí. Doplněny jsou navíc údaje 

o incidenci, byť jde v tomto případě o data přejatá a prezentovaná jen velmi stručně. 

Autorka pro svou práci zvolila v české odborné literatuře téma zatím příliš nepokryté. Je zřejmé, že si musela 

nastudovat značné množství odborné literatury, a to nejen k samotnému konceptu cancer transition, ale 

především obecně k teoriím vztahujícím se k vývoji úmrtnosti a její struktuře z hlediska příčin smrti. Právě 

jejich přehled je v práci pojat poměrně detailně a je velmi kvalitně a přehledně zpracován. Autorka při přípravě 

textu postupovala systematicky a svědomitě, oceňuji její nesporné zaujetí tématem a široký rozhled v řešené 

problematice. Zahrnutá případová studie (analytická část práce) využívá nástroje odpovídající úrovni 



magisterského studia demografie, jsou vhodně zvoleny a pomáhají dosáhnout stanoveného cíle. Zároveň 

autorka otevírá další možnosti studia zvoleného tématu, na které je možné v budoucnu úspěšně navázat. 

I přes systematičnost řešení a zpracování textu v něm zůstaly některé spíše drobnější chyby formální povahy 

(z výraznějších jde především o chybný název přílohy 4 a 5), nepovažuji je však za zásadní pro celkové vyznění 

práce. Předloženým textem dle mého názoru autorka prokázala schopnost samostatné vědecké práce, 

zpracování tématu je přehledné a kvalitní, stanovené cíle se podařilo naplnit. Úroveň práce odpovídá nárokům 

běžně kladeným na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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