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kardiovaskulární choroby 

 

Svou disertační práci Aleš Urban předložil ve formě souboru čtyř článků publikovaných 
v předních odborných časopisech (2x International Journal of Biometeorology, IF = 2,309; a 
2x International Journal of Environmental Research and Public Health, IF = 2,035), u nichž je 
vždy prvním autorem, přičemž jeden z článků vznikl v širším autorském kolektivu v 
mezinárodní spolupráci zejm. s Katedrou geografie Humboldtovy univerzity v Berlíně. V 
článcích s více spoluautory je podíl A. Urbana i ostatních autorů jasně specifikován. Práce je 
doplněna úvodní částí, jež uvádí jednotlivé články do společného kontextu, formuluje cíle 
práce a shrnuje použité metody, data a výsledky.  

Práce je celá, tedy včetně shrnujícího úvodu, napsána v anglickém jazyce, a to, pokud mohu 
posoudit, výborně až bezchybně: jazyk je pestrý, odborně správný, text je logicky 
strukturován a myšlenky jsou v textu logicky rozvíjeny. V textu jsem nenašel nic, co by bylo 
možno označit za jazykové či gramatické chyby. Jedná se o práci mezioborovou, jež zasahuje 
jak do fyzické geografie (zejména – ale nejen – do oblasti věd o atmosféře, tedy 
klimatologie), tak do demografie a epidemiologie, což klade na autora velké nároky. Aleš 
Urban prokázal značné dovednosti při interpretaci výsledků své práce z pohledu různých 
vědních disciplín, stejně jako při zpracování rozsáhlých databází různého původu a druhu: 
meteorologických, zdravotnických, demografických i fyzicko-geografických (např. land 
cover).  

Cíl práce, tj. analýza vztahů mezi extrémními teplotami a kardiovaskulární úmrtností 
v závislosti na stupni urbanizace, socioekonomickém statutu a fyzicko-geografických a 
environmentálních podmínkách, byl úspěšně splněn. Práce přináší nové poznatky mj. díky 
dostupnosti individuální databáze úmrtí, jež umožňuje rozvrstvení dat (a následnou analýzu) 
podle různých fyzicko-geografických, územně-správních i socioekonomických kritérií.  

První článek (publikován v Int. J. Biometeorol.) se soustředí na interpretaci rozdílů 
v kardiovaskulární úmrtnosti mezi městskou a venkovskou oblastí. Druhý článek (publikován 
v Int. J. Environ. Res. Pub. Health) přináší nové poznatky o vhodnosti různých proměnných 
popisujících tepelný stres pro rozlišení charakteristik úmrtnosti mezi městem a venkovem. 
Ve třetím článku, jenž vznikl v mezinárodní spolupráci (publikován v Int. J. Environ. Res. Pub. 
Health), proniká A. Urban se spoluautory do prostorové struktury úmrtnosti na stres z horka 
na úrovni okresů, přičemž prostorovou proměnlivost interpretuje pomocí fyzicko-
geografických a socioekonomických faktorů; současně je zde analyzována zpožděná odpověď 
populace na stresovou událost. Čtvrtý článek (publikován v Int. J. Biometeorol.) přináší první 
aplikaci tzv. prostorové synoptické klasifikace v analýze úmrtnosti a nemocnosti 
v podmínkách střední Evropy. Všechny jednotlivé články, a tedy i disertační práce jako celek, 
přinášejí nové a originální poznatky, jež rozšiřují dosavadní poznání v oboru humánní 
bioklimatologie, a to zejména směrem k fyzicko-geografickým, sociálně-geografickým a 
demografickým interpretacím.  

K disertační práci mám následující poznámky, připomínky a dotazy; snažil jsem se přitom 
postupovat od podstatnějších k méně podstatným:  



Práce obsahuje výsledky mnoha statistických testů, prováděných současně. Vyhodnocoval 
autor jejich celkovou, tedy „globální“ či „kolektivní“ statistickou významnost, zejména 
s ohledem na to, že testy většinou nejsou navzájem nezávislé? Tedy, jinak řečeno, nemohl 
být počet „úspěšných“ testů výsledkem náhody? To se týká např. vyhodnocení vlivu nízkých 
teplot v Tab. 2.5, kde jen jeden z deseti testů ukazuje statistickou významnost. Ve stejném 
duchu se ptám, zda individuálně statisticky významné odchylky úmrtnosti v analýze 
zpožděného vlivu (např. Obr. 4.6) zůstávají významné, uvažují-li se všechna zpoždění 
dohromady, zejména uváží-li se časová autokorelace hodnot.  

K prostorové synoptické klasifikaci (SSC) bych se rád dozvěděl více podrobností, jak je 
zkonstruována, a požádal bych autora o širší komentář k její vhodnosti pro daný typ analýzy 
ve srovnání s dříve používaným časových synoptickým indexem (TSI), a obecněji o jeho názor 
na SSC samotnou.  

Uvítal bych podrobnější vysvětlení některých částí a detailů metodiky, jež jsou v jednotlivých 
pracích popsány odkazy na literaturu či nejsou z jiných důvodů zřejmé: (i) stanovení intervalů 
spolehlivosti metodou Monte Carlo pro zpožděnou odpověď na stres z horka v článku č.3; (ii) 
jak vypadá a jak funguje model RayMan Pro, použitý v článku č.2; (iii) definice radiační 
teploty Tmrt v článku č.2; (iv) bližší popis či charakteristika databáze Gridded Population of 
the World, použité v článku č.2, a postup, jak z ní autor určil počty obyvatel v síti s krokem 25 
km; (v) globální Moranovo kritérium I pro prostorovou autokorelaci; (vi) podrobnosti 
výpočtu socioekonomického statutu (SES) v článku 3; (vii) byly v regresním modelu v čl. 3 
vedle SES uvažovány současně i veličiny, z nichž je SES počítán, a pokud ano, proč?; (viii) 
podstata z-testu pro dva podíly (čl. 4, kap. 2.4).  

V článku 4, kap. 4.1 autor uvádí, že střední Evropa má podobné klimatické charakteristiky 
jako Laurentinská zóna v Severní Americe. Prosím o nějaké doplňující údaje o Laurentinské 
zóně a v čem její podobnost se střední Evropou a rozdíly od ní spočívají? Je tvrzení o 
podobnosti převzato z literatury nebo je výsledkem autora?  

Formulace týdenního faktoru ve vzorci pro standardizaci počtu úmrtí v článcích č. 1, 2 a 4 je 
poněkud matoucí – faktor závisí pouze na dni v týdnu (nabývá tedy jen sedmi různých 
hodnot), zatímco vzorec ukazuje na závislost jak na roku, tak pořadí dne v roce.  

Je anglický název „Southern Bohemia“ pro venkovskou oblast v článcích 1 a 2 na místě, když 
jeho nezanedbatelné části (okresy Jihlava, Třebíč, Žďár n.S.) zasahují na Moravu?  

Popis geografické závislosti odchylek úmrtnosti v čl. 3 mi přijde dosti zjednodušující: 
zvýšenou úmrtnost pozorujeme nejen na severozápadě a jihovýchodě, jak uvádí autor, ale i 
na severu, jihozápadě, … Autor dále tvrdí, že vyšší úmrtnost se objevuje v nejníže položených 
a nejteplejších oblastech, ale z tohoto schématu se mnohé okresy vymykají: např. výše 
položené okresy Jihlava, Klatovy nebo Semily vykazují vysokou úmrtnost, zatímco v nízko 
položených okresech Pardubice, Olomouc či Brno venkov je úmrtnost nízká. Zeslabení 
autorových tvrzení by myslím bylo na místě.  

Autor podle mého názoru přeinterpretuje i výsledky regresní analýzy na úrovni okresů v čl. 3. 
Na místě by bylo větší zdůraznění faktu, že vysvětlující proměnné vysvětlují jen poměrně 
malou část proměnlivosti odchylek úmrtnosti a že prostorová proměnlivost, již na obr. 4 
pozorujeme, je do značné míry důsledkem jiných faktorů, než jsou uvažovány, či prostě 
náhody. Výsledky regresní analýzy totiž neposkytují vysvětlení rozdílů mezi okresy 
s podobnými fyzicko-geografickými i socioekonomickými charakteristikami, jako např. Kutná 



Hora vs. Rakovník; Prostějov vs. Olomouc nebo Nový Jičín; Jablonec n.N. vs. Semily; Teplice 
vs. Most nebo Ústí n.L.; a Klatovy vs. Domažlice nebo Prachatice.  

Okres Jeseník vznikl – pokud mi je známo – spojením části původního okresu Šumperk 
s malou částí okresu Bruntál (okolí Zlatých Hor), nikoliv prostým oddělením od okresu 
Šumperk. Může to mít vliv na výsledky analýzy na úrovni okresů?  

Všechny mé dotazy směřují k iniciaci odborné debaty na obhajobě, a nevyjadřují tedy žádné 
mé pochyby o kvalitě předložené práce. Podobně své připomínky považuji za víceméně 
marginální; žádná z nich nereflektuje nějakou podstatnější slabinu práce.  

Tím bych rád zdůraznil, že předložená disertační práce Aleše Urbana žádné významné slabiny 
nemá a že jednoznačně prokazuje schopnost autora samostatně a tvořivě vědecky pracovat 
a kriticky hodnotit jeho nová zjištění ve světle dosavadních poznatků. Disertační práci Aleše 
Urbana rozhodně doporučuji k obhajobě.  
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