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Aleš Urban: Vliv teplotních extrémů  
na hospitalizace s onemocněním oběhové soustavy 

 
Předložená práce se zabývá analýzou dopadů teplotních extrémů (nízkých i vysokých teplot) 
na hospitalizace a úmrtnost v důsledku kardiovaskulárních onemocnění (CVD). V rešeršní 
části je shrnuta problematika teplotních extrémů a souvislostí teploty vzduchu s úmrtností a 
hospitalizacemi obecně a specificky na CVD. Zmíněny jsou i vlivy dalších meteorologických 
faktorů (znečištění vzduchu, náhlé změny počasí, přechody front, poklesy tlaku vzduchu) a je 
podáno zdůvodnění, proč práce sleduje vliv právě teploty a ne jiných faktorů. Vlastní práce 
A.Urbana sestává z analýzy hospitalizací a úmrtnosti v Praze, Jihočeském kraji a v kraji 
Vysočina pro skupiny diagnóz a CVD celkově, odděleně pro muže a ženy a strukturovaně 
podle věku. Důraz při popisu výsledků a jejich diskusi autor klade na interpretaci rozdílů mezi 
Prahou a oběma venkovskými kraji, přičemž diskutuje faktory fyzicko-geografické a 
klimatické (nadmořská výška, terén, tepelný ostrov města), environmentální (znečištění 
ovzduší) i socio-ekonomické (životní styl, ekonomický status, dostupnost zdravotní péče).  
Práce je výrazně mezioborová – vedle klimatologie zasahuje i do medicíny a využívá 
aplikovanou statistiku. A.Urban se dokázal s poznatky z oborů, jež nestudoval, velmi dobře 
seznámit a prokázal schopnost je i kriticky hodnotit. Autor využil i poznatků ze sociální 
geografie, např. při volbě zájmových oblastí či při diskusi sociálních faktorů ovlivňujících 
kospitalizace na CVD nebo rozdíly v adaptaci na teplotu. A.Urban prokázal i znalosti 
statistiky a korektních statistických postupů – např. uvědoměním si rizik spojených 
s mnohonásobným testováním. Přes výraznou mezioborovost však práce stále zůstává na poli 
fyzické geografie, neboť humánní biometeorologie jako celek bezpochyby je součástí fyzické 
geografie (viz např. McGregor, Progr. Phys. Geogr., 2011).  
Oproti předchozí verzi práce autor zdůraznil klimatologické a fyzicko-geografické aspekty 
práce, a to jak v rešerši (diskuse synoptických příčin extrémních teplot, popis používaných 
biometeorologických indexů, diskuse náhlých změn meteorologických prvků), tak při 
interpretaci výsledků (zdůraznění regionálních rozdílů, diskuse vlivu meteorologických a 
fyzicko-geografických faktorů); naopak upozadil aspekty medicínské, byť i ony přinesly 
velmi zajímavé výsledky (diskuse a srovnání jednotlivých diagnóz). Tím byla posílena 
spojitost práce s tradičně vymezenou fyzickou geografií a klimatologií.  
A.Urban osvědčil schopnosti práce s odbornou literaturou a jejího kritického zhodnocení a 
uvedení do kontextu, a to jak v rešeršní části, jejíž rozsah a úroveň odpovídá spíše práci 
dizertační než jen diplomové, tak při diskusi vlastních výsledků. Rozsah použité literatury – 
156 referencí na literaturu + 14 na internetové zdroje a zdroje dat – je nebývale velký a rovněž 
odpovídá spíše práci dizertační. Převážná většina citované literatury pochází z recenzovaných 
mezinárodních časopisů, nicméně autor poměrně hojně cituje i české autory (32x). Citovány 
jsou práce z oborů biometeorologie / bioklimatologie / biogeografie (29x) i práce čistě 
klimatologické a geografické (celkem 44x). O tom, že je citována skutečně aktuální literatura, 
svědčí medián roku vydání citovaných prací: 2007.   
Práce je stylisticky velmi pěkná, věty na sebe logicky navazují (to není samozřejmost!), jazyk 
je kultivovaný, jazykové prostředky jsou dostatečně pestré a odpovídající odborné povaze 
práce. Práce je zpracována velmi pečlivě. Zaujalo mne minimum jakýchkoliv chyb (věcných, 
jazykových, včetně interpunkce) a překlepů.  
Zadání své práce A.Urban splnil a rozšířil: jednak analyzoval vedle hospitalizací i úmrtnost, 
což vyústilo ve velmi cenné vzájemné srovnání souvislostí obou důsledků CVD s teplotou, 



jednak analyzoval vedle CVD jako celku i jednotlivé skupiny diagnóz. Práce přináší nové 
odborné poznatky a bezpochyby by obstála v mezinárodní konkurenci. Jsem si jist, že je 
publikovatelná v mezinárodních impaktovaných časopisech, mimo jiné proto, že práce tohoto 
druhu, popisující regionální rozdíly v úmrtnosti či hospitalizacích v důsledku 
meteorologických jevů, jsou zatím jen ojedinělé. 
Svůj podíl na prezentované práci autor jasně vymezuje v části 7: všechny analýzy a jejich 
interpretace jsou jeho dílem, ostatní spolupracovníci z týmu dr. Kyselého se v souladu se 
zadáním podíleli na přípravě a standardizaci dat.  
Veškeré mé výtky či dotazy, které uvádím dále, jsou jen zcela dílčí:  
Některé zkratky či označení buď nejsou vysvětleny (MKN-10 v hlavičce Tab.7), nebo se bez 
vysvětlení objevují dříve, než jsou v textu vysvětleny (JČ na str. 48). Pro srozumitelnost by 
bylo lepší, kdyby zkratky skupin diagnóz byly v tabulkách (např. Tab.11) znovu popsány, 
přestože jsou již předtím zavedeny v Tab.7.  
Autor uvádí, že k dispozci měl průměrné denní teploty interpolované z husté staniční sítě 
ČHMÚ (str. 49), zatímco Obr. 15 ukazuje uzlové body databáze E-OBS, což není totéž.  
V diskusi obr. 24 (str. 63 nahoře) autor uvádí, že „v JČ je pozorovatelný nárůst v podstatě 
napříč celou teplotní stupnicí,“ avšak mezi 15 a 18°C je patrný pokles, byť velmi mírný.  
Na str. 63, v 1.větě 2.odstavce by chtělo dovysvětlit, jak může těžší levý chvost rozdělení 
působit rozkolísanější průběh vykazující malou závislost úmrtnosti na teplotě.  
V části 8.4. a 9 jsou nesprávně odkazy na obrázky (jeden obrázek zřejmě autor vypustil a už 
nepřečísloval odkazy v textu).  
U odkazu Beranová a Huth (2005) je uveden nesprávný časopis.  
Odkaz Vobecká (2009) je mimo abecední pořadí.  
Příliš se mi nelíbí používání slova „nadměrný“ ve smyslu „nadměrná úmrtnost“, tj. úmrtnost 
přesahující standardní (průměrnou) úroveň. Slovo „nadměrný“ evokuje spíš velikost, často 
nežádoucí, než počet – viz např. „nadměrný náklad“, „nadměrná tloušťka (obezita)“. Nicméně 
nemám žádný nápad, jak jej v tomto kontextu nahradit, a tak jsem se s jeho používáním 
smířil.  
Ve své diplomové práci A.Urban výrazně překročil původní zadání. Znovu opakuji, že práce 
je velmi kvalitní – patří mezi nejlepší diplomové práce, jaké jsem měl možnost hodnotit, ať už 
jako oponent nebo vedoucí. I tentokrát doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci 
„výborně“.  
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