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Cílem předkládané diplomové práce je popis konceptu „cancer transition“, který se zabývá 

epidemiologickým vývojem zhoubných novotvarů, a následné ověření tohoto teoretického konceptu 

na základě dostupných dat.  

 

Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol zahrnujících úvod, teoretické vymezení konceptu, 

analytickou část a závěr. Rozsah této práce je přiměřený tématu a odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce. Po formální stránce má práce přehlednou úpravu a logickou strukturu. V teoretické 

části práce se autor věnuje vybraným teoretickým konceptům epidemiologického vývoje v kontextu 

zhoubných novotvarů a na základě dostupné (převážně zahraniční) literatury se podrobně věnuje 

definici konceptu „cancer transition“ a jeho navrhovaným fázím. Vzhledem k tomu, že zmiňovaný 

koncept se týká epidemiologického vývoje zhoubných novotvarů, je značná část teoretického vymezení 

práce věnována také problematice zhoubných novotvarů. Zde pak autor popisuje biologickou podstatu 

a vznik zhoubných novotvarů, jejich klasifikaci, rizikové faktory, možnosti primární a sekundární 

prevence a léčebné metody. Pro zpracování teoretické části práce byla provedena rozsáhlá rešerše 

literatury prokazující autorovu dobrou orientaci v daném tématu.  

 

Na základě teoretického konceptu „cancer transition“ popsaného v zahraniční literatuře autor 

formuloval výzkumné otázky, které byly dále zpracovány v analytické části práce. S využitím dat 

z databáze Eurostatu a databáze Cancer Incidence in Five Continents Time Trends za Česko, Norsko, 

Irsko a Maltu – země, které mají reprezentovat odlišné geografické části Evropy – byl analyzován vývoj 

standardizovaných měr incidence a úmrtnosti na zhoubné novotvary. Aby bylo možné analyticky ověřit 

teoretický koncept „cancer transition“, autor vybral do své studie typy zhoubných novotvarů, které se 

významně podílejí na úmrtnosti v Evropě, a rozdělil je do skupin podle toho, zda jsou infekčního nebo 

neinfekčního původu. Výsledky své analýzy autor přehledně graficky prezentuje a řádně interpretuje 

v závislosti na vybraných charakteristikách (indexu lidského rozvoje, indikátorech populačního zdraví 

a národních screeningových programech) ve zkoumaných evropských státech. V analytické části práce 

využil autor pouze metody standardizace aplikované na míry incidence a úmrtnosti vybraných 

zhoubných novotvarů. Přestože se jedná o logické využití této metody pro ověření teoretického 

konceptu „cancer transition“ s využitím reálných dat, na úrovni diplomové práce bych očekávala využití 

komplexnějších demografických metod.  

 

V závěru práce autor srozumitelně shrnuje teoretický koncept „cancer transition“ a výsledky své 

diplomové práce. Autor se krátce ještě zmiňuje o tom, jak nabyté poznatky využít například v méně 

vyspělých státech. Přestože je shrnutí práce přehledné, uvítala bych zde ještě krátkou diskusi týkající 

se možného budoucí výzkumu a využití pokročilejších demografických metod pro analýzu tohoto 

teoretického konceptu.  
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Autor ve své diplomové práci kvalitně zpracovává koncept „cancer transition“, kterému dosud nebylo 

v české literatuře věnována dostatečná pozornost. Tímto autor prokázal schopnost uplatnit své znalosti 

při řešení zadané úlohy a samostatně zpracovat odbornou studii. Práce je zároveň čtivá a bez závažných 

gramatických a jazykových chyb. Diplomová práce splňuje nároky kladené na tento druh závěrečných 

prací, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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