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Bc. Martin Naxera: Koncept "cancer transition" v prostředí vybraných evropských států 

Předkládaná práce má celkem 75 číslovaných stran včetně úvodních seznamů tabulek a obrázků. Práce se 

věnuje konceptu v angličtině označovanému jako „cancer transition“, který mapuje epidemiologický vývoj 

v rámci skupiny zhoubných novotvarů. V české odborné literatuře toto téma zatím nebylo výrazně pokryto 

a systematicky zpracováno. 

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. 

Text práce je kromě úvodu a závěru rozdělen do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. V rámci úvodního 

textu autor představuje samotné téma a jeho pojetí v práci. Klade si za cíl vytvořit shrnutí klíčových poznatků 

vztahujících se ke konceptu cancer transition a epidemiologickému vývoji zhoubných novotvarů. Tyto poznatky 

je pak záměrem ilustrovat za využití dat z několika vybraných evropských států (Norsko, Irsko, Malta, Česko). 

Konkrétní hypotézy pro analytickou část jsou formulovány na základě obsáhlé práce s literaturou tvořící 

teoretickou část textu.  

V rámci této teoretické části autor začíná samotným vymezením pojmu cancer transition. Zmiňuje jeho různá 

pojetí v odborné literatuře i kontext s dalšími teoretickými přístupy k epidemiologickému vývoji. Dále navazuje 

popisem zhoubných novotvarů – jejich vniku, typů, rizikových faktorů apod. Na tomto místě oceňuji, že každý 

z těchto bodů byl provázán celkově s teoretickým konceptem cancer transition. Teoretická část představuje 

kvalitní uvedení do vlastní provedené analýzy, jejíž cíle a specifické výzkumné otázky jsou uvedeny v samotném 

úvodu třetí kapitoly. Zcela logicky vychází z představených teoretických konceptů. 

Konkrétně se v analytické části autor snaží na datech za čtyři vybrané evropské státy porovnat vývoj incidence 

a úmrtnosti na zhoubné novotvary v čase a také porovnat tento vývoj pro různé typy zhoubných novotvarů 

v rozlišení podle toho, zda jsou či nejsou způsobené infekčními rizikovými faktory. Jak bylo uvedeno, analýza 

probíhá za využití dat za vybrané státy, ty mají reprezentovat mj. rozdíly geografické, ale i socioekonomické. 

Metodicky práce je práce založena na standardizovaných mírách úmrtnosti a incidence. Využívá méně známé, 

ale zcela relevantní zdroje dat. Před samotnou analýzou jsou vybrané státy ještě stručně charakterizovány. 

Autor prezentuje dosažené výsledky přehledně, neopomíná je stále zasazovat do teoretického kontextu, vrací 

se k úvodním hypotézám a výzkumným otázkám a v závěru je stručně diskutuje. V poslední kapitole pak 

otevírá další otázky a další možnosti výzkumu. 

Předkládaná práce je relativně stručnější, nicméně obsahově zcela naplněna. Z obsáhlého seznamu převážně 

zahraniční literatury je znát poctivý přístup autora a jeho hluboký vhled do řešené problematiky. Téma je 

předkládáno přehledně a jasně, adekvátně tomu, že jde o představení konceptu, který je v české odborné 

literatuře prakticky nový. Zároveň ovšem pojetí práce umožňuje vnímat vnitřní pestrost tématu a rozdíly v jeho 

pojímání jednotlivými autory. Bohužel v textu zůstaly některé chyby formální (např. Tab. 3) nebo stylistické 

povahy, překlepy, nepřesně formulované věty apod. Navzdory tomu považuji práci za kvalitní a ucelenou, 

autor pracoval mimořádně samostatně a systematicky. Předloženým textem dle mého názoru jednoznačně 

prokázal schopnost samostatné vědecké práce, úroveň zpracování odpovídá nárokům běžně kladeným na 

tento typ prací, a proto práci doporučuji k obhajobě. 
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