
Posudek vedoucího diplomové práce 
 
Aleš Urban: Vliv teplotních extrémů na hospitalizace s onemocněním oběhové soustavy 
 
 
Předložená práce se zabývá vlivem teplotních extrémů na nemocnost a úmrtnost na onemocnění 
oběhové soustavy ve 2 vybraných regionech ČR s odlišným zastoupením městské a venkovské 
populace. Jedná se o výrazně mezioborové téma, což sebou přineslo i zvýšené nároky na 
diplomanta. Téma navazuje na výzkumné aktivity, které u nás probíhají mnoho desetiletí a jejichž 
výsledky se v posledních letech objevují i v předních mezinárodních časopisech v oboru, mj. díky 
spolupráci Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a Státního zdravotního ústavu ČR. 
 
Problematika řešená v DP dosud nebyla v podobném rozsahu v ČR ani ve střední Evropě 
studována. Abych předešel případným nedorozuměním, konstatuji, že mi není známa žádná práce, 
kde by byly zpracovávány totožné nebo obdobné datové soubory (autor vychází z databází 
obsahujících záznamy o všech hospitalizacích a úmrtích na onemocnění oběhové soustavy ve 
vybraných oblastech ČR za 16-leté období 1994-2009). Problematika regionálních rozdílů nebyla 
a není podle mých znalostí řešena ani v žádné jiné diplomové nebo disertační práci, a to ukončené 
ani zadané, na PřF UK ani jinde. 
 
Už z použitých dat je přitom zřejmé, že diplomant využil možnosti výrazně rozšířit záběr práce 
oproti původnímu zadání. Toto rozšíření spočívalo jednak ve zpracování a srovnání výsledků pro 
hospitalizace a úmrtnost na nemoci oběhové soustavy (podle zadání mělo jít pouze o 
hospitalizace), jednak ve zpracování dat v členění na hlavní skupiny diagnóz (zadání 
předpokládalo zpracování pro všechny nemoci oběhové soustavy jako celek). To umožnilo 
srovnávací analýzu, která může přispět k lepšímu porozumění fyziologickým mechanismům v 
důsledku tepelného stresu na lidský organismus. Cíle práce byly tedy podle mého názoru nejen 
splněny, ale výrazně překročeny, a hlavní výsledky si dle mého názoru zasluhují publikování 
v odborné literatuře (rukopis je v posledním stadiu přípravy). 
 
Pokud mohu posoudit přístup A. Urbana k úkolům a překážkám, s nimiž se během řešení setkal, 
vyzdvihl bych jeho samostatnost a iniciativnost při hledání zdrojů a informací, schopnost 
kritického náhledu na výsledky vlastní i ostatních autorů, schopnost vypořádat se i 
s problematikou, která byla tematicky vzdálená jeho studijnímu zaměření, a samostatný úsudek. 
 
V předložené diplomové práci A. Urban prokázal schopnost samostatně pracovat na zadaném 
tématu, interpretovat získané výsledky a dát je do kontextu dalších studií. Doporučuji proto práci 
k obhajobě s návrhem klasifikace výborně. 
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