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Hodnocení

Aktuálnost tématu:

Jedná  se  o  jedno  z prominentních  témat  z oblasti  analýzy  úmrtnosti,  jehož  význam   stoupá  spolu
s rostoucím podílem nádorových onemocnění na celkové úmrtnosti a v nejednom případě i s rostoucí
frekvencí výskytu úmrtí na některé specifické při'činy.

Vymezení problému:

Korektní,  avšak  na  diplomovou  práci,  jejíž  rozsah je  limitován,  by  možná  stačil  rozsahem  menší
soubor nádorových onemocnění a porovnání situace jen ve dvou zemích.

Struktura práce:

Tradiční,  logická a dostatečně  kompaktní -  nechybí  nic z podstatných  součástí prezentace  výzkumu
daného  typu.  Možná by jak analýza incidence,  tak analýza úmrtnosti mohly být od  samého počátku
komparativními, resp. zahmovat také komparativni' prvky.

Zpracování tématu:

Důkladné,  vyvážené  a  metodicky jednotné.  Kromě  nepřiměřeného  rozsahu  textu  má  práce  několik
dalších,  vesměs  drobnějších  nedostaků.  K těm  významnějším  patří  odlišný  název  práce  na  titulním
listu a u abastrakt, nepochopitelné je zařazení Slovenska, pro které nebyla k dispozici data, nevhodnou
se jeví analýza dat za populačně příliš malé regiony (měly být pro potřeby analýzy spojeny s některým
sousedním  regionem  nebo  z ní  vyloučeny)  a  chybí  avizované  intervaly  spolehlivosti  u  vypočtených
hodnot sledovaných parametrů incidence onemocnění a úmrtnosti. Z pozitiv práce je nutné vyzvednout
velmi   dobrou   orientaci   diplomantky   ve   zvolené   problematice,   fromulačně   vyspělou   prezentaci
poznatků a myšlenek a ukázkovou systematičnost postupu zpracování tématu a jeho prezentace.

Forma prezentace :

Dobrá s výjimkou příliš malých grafů a katogramů,  které jsou  leckdy za hranicí čitelnosti.  Text je ve
snaze  práci  „zkrátit"  příliš  nahuštěn.   Správně  citovaná   literatura,   detailní  a  kvalitně  zpracovaný
přehled  infomiačních  zdrojů.  S ohledem  na  rozsah  práce je  v ní  poměrně  málo  překlepů  a  dalších
formálních  nedostatldi  textu  (subkapitola  8.2.7  -  všechny  tabulky  zhoubný  novotvar  vaječníku  -
v hlavičce jsou muži a 9.2. -popis vertikální osy v grafech -nejedná se o incidenci, ale úmrtnost)

Přínos práce:

Detailní  pohled  na  nezávažnější  nádorová  onemocnění,  navíc  v regionálním  průřezu  a  mezinárodní
komparaci,   který   představuje   velmi   dobré   východisko   pro   hlubší   studium   vedoucí   k explanaci
regionální diferenciace výskytu nádorových onemocnění určitého typu.

Celkové hodnocení:

Práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.
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