
Posudek dizertační práce 

Hana Hanzlíková: Effects of Variability of Weather and Temperature Extremes 
on Cardiovascular Diseases 

 

Předložená dizertační práce Hany Hanzlíkové (roz. Davídkovové) se skládá ze čtyř článků 
publikovaných v mezinárodních časopisech a stručného shrnujícího úvodu. Články byly 
publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech s IF (pro rok 2013) v rozmezí 2,104 až 
6,178, kde zveřejnění je nepochybnou známkou kvality. Všechny články vznikly spoluprací 
čtyř až pěti spoluautorů, z nichž jedním je vždy školitel Jan Kyselý; u tří článků je 
H.Hanzlíková první autorkou, u jednoho je třetí autorkou ze čtyř. Dva články uvádějí podíl 
jednotlivých autorů na přípravě, dva nikoliv.  

Předložená práce je výrazně mezioborová, zasahující zejména do fyziologie, 
epidemiologie, věd o atmosféře a demografie s využitím metod matematické statistiky. 
Hlavním jejím tématem je analýza úmrtnosti a nemocnosti (kvantifikované počty 
hospitalizací) na kardiovaskulární onemocnění v České republice v souvislosti s vybranými 
extrémními projevy počasí (horkými a studenými obdobími). Článek v Climate Research se 
soustředí na rozdíly v časovém průběhu úmrtnosti jednak mezi horkými a studenými 
obdobími, jednak mezi různými populačními skupinami (muži vs. ženy, různé věkové 
skupiny). Článek v BMC Public Health studuje rozdílnou odpověď akutních a chronických 
onemocnění, zejména infarktu myokardu a ischemické choroby srdeční, na nástup 
extrémního počasí. Na něj navazuje článek v International Journal of Biometeorology, 
v němž jsou pro horká období zkoumány rozdíly mezi úmrtností a nemocností. Tyto tři články 
na sebe navazují; tato návaznost však není v úvodním textu dostatečně vyjádřena. Čtvrtý 
článek, publikovaný v časopise Heart, se svou tematikou poněkud vymyká: zabývá se 
časovými změnami úmrtnosti a nemocnosti v souvislosti s kardiovaskulárními chorobami bez 
ohledu na meteorologické podmínky, čímž poskytuje jakousi pozaďovou informaci pro celou 
dizertaci.  

Všechny analýzy jsou provedeny metodicky správně – ostatně všechny články prošly 
recenzním řízením. Jádrem článků je nicméně interpretace analýz s využitím širokého spektra 
medicínských a demografických poznatků; tato interpretace jde dostatečně do hloubky. 
Jednotlivé články, a tedy i dizertační práce jako celek, přinášejí nové poznatky o 
kardiovaskulární mortalitě a morbiditě v české populaci a jejich citlivosti na meteorologické 
podmínky, a dávají je do souvislosti s obdobnými poznatky získanými v zahraničí. Je třeba 
zdůraznit, že většina získaných poznatků je originálních nejen pro ČR, ale i v širším rámci 
střední a východní Evropy. Dále je nutno ocenit, že se autorům prací podařilo shromáždit a 
k analýze připravit dosud nejúplnější datové soubory (rád bych se dozvěděl, nakolik k tomu 
přispěla právě uchazečka – viz níže). Na druhou stranu jsou možnosti výzkumu dané 
problematiky, ať už se jedná o délku analyzovaných období, detailnější rozvrstvení populace 
podle diagnóz nebo propojení údajů o nemocnosti s údaji o léčbě, právě limitovány 
dostupnými daty.  

Práce, jež jsou součástí předložené dizertace, mi přijdou poněkud „řídké“, např. 
v tom, že využívají poměrně jednoduchých metod a postupů. Na druhou stranu je v dizertaci 
dosaženo originálních výsledků, a tedy složitější postupy jednoduše nejsou třeba.  



K jazykové stránce práce, ať už jednotlivých článků nebo shrnujícího úvodu, nemám 
žádné připomínky. Jazykové prostředky jsou dostatečně bohaté a jsou užívány správně; 
správně je užívána i odborná terminologie.  

Úvodní část shrnuje použité metodické postupy a hlavní výsledky, včetně interpretací. 
Chybí mi zde větší zdůraznění vzájemné návaznosti článků a originality výsledků, a uvítal 
bych i větší integraci dosažených výsledků než jen jejich shrnutí. Na str. 9, ř.10 jsem 
zaznamenal chybu v definici věkových skupin – kam se poděly osoby ve stáří 80 až 84 let? 
Popis výpočtu očekávaného počtu úmrtí / hospitalizací uprostřed str. 10 je poněkud 
chaotický. Zajímalo by mě, zda je průměrný denní počet úmrtí / hospitalizací Mo(d) 
dostatečně hladký v čase a do jaké míry může jeho časový průběh ovlivnit výsledky. 
Matematický popis týdenního faktoru W, konkrétně jeho závislost na roku i dni v roce, mi 
přijde poněkud matoucí a zbytečně složitý – vždyť se jedná jen o sedm různých čísel pro 
jednotlivé dny v týdnu. Na 4. řádku kapitoly 1.3.4. není jasný význam slova „or“ – z textu není 
zřejmé, kdy a proč se uvažoval 95%-ní a kdy 90%-ní kvantil. Čtivosti textu by prospěl – aspoň 
pro čtenáře nezvyklého na medicínskou hantýrku – přehled používaných zkratek (nejen) pro 
různé diagnózy.  

Pro stanovení statistické významnosti vlivu horkých a studených období na úmrtnost 
a nemocnost jsou použity 90%-ní a 95%-ní intervaly spolehlivosti. Z logiky věci ale vyplývá, že 
jednak nás zajímá jen zvýšená, nikoliv snížená úmrtnost, a jednak dopředu zvýšenou 
úmrtnost na základě předchozích analýz předpokládáme. Proto se ptám, zda by nebylo na 
místě testovat spíše jednostranné, nikoliv oboustranné hypotézy.  

V článku v časopise Heart používají autoři dvojznačné formulace typu „positive 
change in mortality“ – to v kvantitativním smyslu samozřejmě znamená nárůst úmrtnosti, ale 
takovou změnu lze sotva považovat za „pozitivní“. Tato nejednoznačnost je cítit i 
v angličtině. Článku v časopise Heart bych vytkl nepřehledné tabulky 1 až 3, kde se důležité 
údaje (trendy) skrývají mezi počátečními a koncovými stavy jednotlivých veličin v letech 1994 
a 2009, jež text víceméně nijak nediskutuje, a jsou z mého pohledu tedy nadbytečné.  

Uvítal bych, kdyby uchazečka mohla specifikovat svůj podíl zejména na článcích, jež 
informaci o autorském podílu neuvádějí (Clim. Res., Int. J. Biometeorol.).  

Závěrem konstatuji, že Hana Hanzlíková v předložené dizertační práci bezesporu 
prokázala schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce. Předloženou dizertační práci 
doporučuji k obhajobě.  
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