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V předkládané diplomové práci si autorka klade za cíl popsat koncept „cancer transition“, který se 

zabývá epidemiologickým vývojem zhoubných novotvarů, a ilustrovat tento koncept na vývoji 

úmrtnosti na novotvary související s infekcí v Česku v letech 1994–2018. 

 

Diplomová práce je členěna do osm kapitol a obsahuje 16 příloh. Rozsah práce je přiměřený tématu 

a odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. V teoretické části se autorka nejprve věnuje 

významným teoretickým přístupům změn struktury úmrtnosti z hlediska příčin smrti, jako je např. 

teorie epidemiologického přechodu a koncept zdravotního přechodu, a pak podrobněji popisuje 

koncept „cancer transition“ a infekční agens související s novotvary. Do teoretické části práce je možné 

zařadit i kapitolu týkající se prevence vzniku novotvarů a preventivních programů v Česku, která je ale 

od teoretických přístupů oddělena popisem zdrojů dat a metod. Zde bych doporučila pátou kapitolu 

zabývající se prevencí vzniku novotvarů a preventivními programy v Česku zařadit před zdroje dat 

a metody, které jsou popsány ve čtvrté kapitole, aby byla teoretická část práce ucelená.  

 

Několik připomínek mám ke zdrojům informací, které autorka využila pro zpracování teoretické části 

práce. Přestože autorka pracovala s dostatečným množstvím literatury, některé zdroje jako např. 

webové stránky „Linkos“, které jsou spíše určeny pro laickou veřejnost, bych doporučila nahradit 

odbornými publikacemi. Jistou výhradu mám i k citacím, které byly využity pro popis prevence vzniku 

novotvarů a preventivních programů v Česku. Převážná část popisu primární prevence vzniku 

novotvarů, tedy rizikových faktorů, je založena na citaci dvou zdrojů – Petruželka a kol. 2003 a Kachlík, 

2020. K tomu citace Kachlík, 2020 odpovídá webovým stránkách Masarykova onkologického ústavu 

v Brně. Co se týče rizikových faktorů zhoubných novotvarů existuje celá řada odborných publikací, ze 

kterých mohla autorka čerpat informace. Podobně je tomu i při popisu screeningových programů 

v Česku, kde bylo možné využít odborné publikace např. autora Ondřeje Májka místo již jmenovaného 

Masarykova onkologického ústavu v Brně nebo webových stránek „Cervix“ apod. Podle mého názoru 

mohla být rešerši odborné literatury na úrovni diplomové práce věnována větší pozornost. Kromě toho 

autorka uvádí hned 2x ve své diplomové práci chybný rok zavedení národního screeningového 

programu kolorektálního karcinomu (str. 55 a 73). Autorka uvádí, že v Česku probíhá celorepublikový 

program preventivního screeningu tlustého střeva od roku 2014, ale tento screeningový program byl 

zaveden v Česku již v roce 2009.  

 

V analytické části práce bylo snahou ilustrovat koncept „cancer transition“ na datech za zemřelé na 

zhoubné novotvary v Česku v letech 1994–2018. Z tohoto důvodu byly zhoubné novotvary rozděleny 

na dvě skupiny: se souvislostí s infekcí a bez souvislosti s infekcí, přičemž je zhoubným novotvarům se 

souvislostí s infekcí věnována větší pozornost. Data byla čerpána z Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
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a Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS). Pro analýzu dat zvolila autorka metodu 

standardizace měr úmrtnosti, výpočet zkrácených úmrtnostních tabulek a Pollardovu metodu 

dvourozměrné dekompozice naděje dožití při narození. Demografické metody jsou vzhledem 

k danému tématu vhodně zvoleny a v diplomové práci podrobně popsány. Analytická část i s přílohami 

je rozsáhlá a autorka si jistě dala s analýzou velkého množství dat a prezentováním výsledků velkou 

práci. Některé analýzy však úplně nezapadají do stanoveného cíle práce a působí dojmem, že byly do 

práce zařazeny jen proto, aby práce získala na patřičném rozsahu. Například není příliš vysvětlené proč 

autorka počítala standardizované míry úmrtnosti pro všechny skupiny příčin úmrtí podle MKN-10, 

pokud se koncept „cancer transition“ zabývá pouze epidemiologickým vývojem zhoubných novotvarů. 

Dále pak není zcela jasné, z jakého důvodu byla do diplomové práce zařazena krátká podkapitola 

týkající se incidence zhoubných novotvarů, pokud nenavazuje na předchozí výsledky diplomové práce. 

Zajímavé by bylo incidenci a úmrtnost na zhoubné novotvary související s infekcí v Česku ve 

sledovaných letech porovnat a v diplomové práci interpretovat v kontextu konceptu „cancer 

transition“. K tomu ale v diplomové práci nedošlo, a ani dojít nemohlo, protože jak incidence, tak 

úmrtnost byly standardizovány k jinému populačnímu standardu. Dále se vyskytla chyba, 

pravděpodobně nepozorností, v nadpisu příloh 4 a 5, kde by nemělo být uvedeno „na novotvary se 

souvislostí s infekcí“. 

 

V závěru práce autorka srozumitelně shrnuje výsledky své diplomové práce a krátce hodnotí příležitosti 

pro další analýzy.  

 

Koncept „cancer transition“, kterému se autorka v diplomové práci věnuje, nebyl dosud v české 

literatuře podrobněji zpracován. Autorka tedy neměla možnost se odkazovat na jiné české studie. 

V tomto ohledu je práce inovativní a přínosná.  Autorka každopádně prokázala schopnost samostatně 

zpracovat odbornou studii. I přes výše uvedené výtky považuji předloženou diplomovou práci za 

zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  
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