
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Aleše Urbana s názvem „Spatial patterns of links 

between temperature extremes and cardiovascular mortality in the Czech Republic“ 

 

Předložená disertační práce sestává ze čtyř článků publikovaných v odborných časopisech 

s relativně vysokým IF. U všech článků je Mgr. Urban hlavním autorem a jeho autorský podíl je jasně 

deklarován (str. 16). Všechny články tvoří logicky propojený celek, první dvě publikace se primárně 

věnují analýze vztahů mezi teplotními extrémy a úmrtností v důsledku kardiovaskulárních 

onemocnění, vlivu stupně urbanizace (článek č. 1) a různým biometeorologickým charakteristikám 

(článek č. 2). Zbývající dvě publikace potom akcentují studium prostorových vazeb mezi uvedenými 

faktory (článek č. 3) včetně vazeb na synoptické podmínky na příkladu Prahy (článek č. 4).  

Disertační práce dále obsahuje rozšířené shrnutí, které je vstupem do prezentované 

problematiky. Úvodní kapitoly představují především současný stav studované problematiky, dále 

seznamují čtenáře se základní terminologií a s hlavními cíli disertační práce. Následně jsou 

charakterizovány hlavní zdroje použitých dat, možné metodologické přístupy ke studiu časové a 

prostorové variability vztahů mezi extrémními teplotami vzduchu a mortalitou. V posledních částech 

shrnujícího textu jsou komentovány hlavní dosažené výsledky publikovaných prací, závěry a výhled. 

Téma disertační práce považuji za velmi aktuální především s ohledem na současnou globální 

změnu klimatu, která je mj. charakterizována zvyšující se frekvencí a intenzitou meteorologických a 

tedy i teplotních extrémů v podobě horkých vln. Vzrůstající četnost výskytu i intenzita teplotních 

extrémů má již v současnosti negativní dopady zdraví obyvatelstva a na základě modelových simulací 

chování klimatického systému v budoucnosti mohou tato negativa nadále narůstat. Aktuálnost práce 

dále podtrhuje fakt, že autorem studovaná a v této práci prezentovaná problematika může být také 

významným příspěvkem do současné diskuse o vhodných adaptačních opatřeních na změnu klimatu 

v ČR. 

K hlavním cílům práce definovaným na str. 16 a 17 náleží studium regionálních rozdílů ve 

vztazích mezi úmrtností na kardiovaskulární onemocnění a obdobími vysokých (resp. nízkých) teplot 

vzduchu. Tři faktory, které by prostorovou diferenciaci uvedeného vztahu mohly podmiňovat, jsou 

podle autora: 1) stupeň urbanizace (resp. příslušnost k městským resp. venkovským oblastem), 2) 

úroveň socioekonomické deprivace a 3) fyzicko-geografické podmínky. Úroveň teplotního stresu je 

kvantifikována jednak pomocí kvantilů rozdělení teploty vzduchu a jednak několika různými 

biometeorologickými charakteristikami (thermal indices). Jedním ze společných rysů 

metodologického přístupu všech prezentovaných studií je dále očišťování časových řad úmrtnosti od 

tzv. „ne-meteorologických“ vlivů (sezonalita a trend, výskyt epidemií).  

O kvalitě všech článků svědčí skutečnost, že prošly náročným recenzním řízením. Proto se 

tento posudek nevyjadřuje k detailům jejich obsahové či formální úrovně, které považuji za velmi 

vysoké. Posudek se zaměřuje spíše na základní metodologické přístupy, obecné a společné rysy 

publikované problematiky a hlavní závěry disertační práce, které jsou postupně prezentovány v první 

části (Summary) disertační práce.  

Hlavní metodologické přístupy využité ke kvantifikaci vztahů mezi vysokými (nízkými) 

teplotami a CVD mortalitou (kap. 1.3) jsou prezentovány přehledně a vcelku srozumitelně. Jedná se 

především o problematiku očišťování časových řad mortality od ne-meteorologických vlivů (kap. 

1.3.1), problematiku časového zpoždění ve vztahu extrémní teplota vzduchu – mortalita (kap. 1.3.2) a 

o úlohu prostorové variability v uvedených vztazích (kap. 1.3.3). Na str. 13 je Obr. 3.1 převzatý a je 

škoda, že metody očišťování časových řad nejsou prezentovány na autorem analyzovaných údajích. 

 



Prostorová variabilita vztahu CVD mortalita – vysoká (nízká) teplota vzduchu je v názvu celé 

disertační práce a je také analyzována ve dvou předložených článcích. Jestliže v prvním článku je 

prostorový aspekt definován pouze příslušností zkoumané populace k městskému resp. venkovskému 

prostředí (tedy má pouze binární charakter), ve třetím článku je prostorová variabilita výše 

uvedeného vztahu analyzována na úrovni jednotlivých okresů ČR. Každý okres je popsán množinou 

atributů, které vyjadřují jeho typické socioekonomické resp. fyzickogeografické poměry. Zajímalo by 

mne, podle jakého klíče autor volil studované atributy. Domnívám se, že u některých z nich (např. 

nezaměstnanost či struktura vzdělanosti) je jejich případný vliv na vztah CVD mortalita – vysoké 

teploty vzduchu spíše jen zprostředkován třetí proměnou – např. věkovou strukturou. 

V práci autor konstatuje, že největší nárůst CVD mortality byl jeden den po začátku horké 

vlny. Byl nějakým způsobem podchycen také vliv trvání horké periody? Například řada studií 

zabývajících se dopady horké vlny v r. 2003 ve Francii konstatovala, že na zvýšenou úmrtnost měla 

zřejmě daleko větší vliv délka trvaní než její intenzita vyjádřená maximálními teplotami.  

Na str. 20 se konstatuje, že počet a hustota obyvatelstva jsou faktory, které významně 

ovlivňují vztah CVD mortalita vs. teplotní extrémy, cituji: „Highest population count and density, … 

were the factors associated with largest effect of heat on excess cardiovascular mortality …“? 

Obdobně ve Shrnutí: „Korelační analýza na úrovni okresů určila jako hlavní faktory prostorových 

rozdílů ve vlivu horkých dnů na kardiovaskulární úmrtnost vysoký počet obyvatel a hustotu zalidnění, 

… “. Korelační závislost neznamená kauzalitu. Není tedy toto konstatování typickým příkladem 

nesprávného použití korelačního počtu? Viz komentář v otázce č. 1 dole. Prosím autora o stanovisko. 

 

Celkové hodnocení práce 

Problematika výskytu teplotních extrémů včetně analýz jejich dopadů na zdraví obyvatel je 

v současné odborné literatuře velmi hojně zastoupena. Za hlavní autorův vklad do této problematiky 

považuji zvláště analýzu prostorových vzorů a jejich příčin na území ČR. Prostorově diferencovaný 

přístup totiž podle mého názoru umožňuje výsledky publikovaných prací, představujících velmi 

kvalitní základní výzkum, prezentovat také jako výzkum aplikovaný. Výsledky disertační práce tak 

mohou přispět ke zlepšování biometeorologických předpovědí, integrovaných varovných systémů i k 

zlepšování kvality života obyvatel v ČR. 

Předložená disertační práce Mgr. Aleše Urbana přináší vlastní originální výsledky zpracování a 

autor v ní prokázal schopnost vědecké práce. Dále konstatuji, že práce po formální a obsahové 

stránce splňuje požadavky kladené na disertační práce v doktorském studijním programu Fyzická 

geografie a geoekologie. Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

 
 

V Brně, 6. září 2016                     Petr Dobrovolný 

 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Cituji: “Korelační analýza na úrovni okresů určila jako hlavní faktory prostorových rozdílů ve vlivu 

horkých dnů na kardiovaskulární úmrtnost vysoký počet obyvatel a hustotu zalidnění, …“. V řadě 

základních kurzů statistiky se udává jako typický příklad nevhodného použití korelačního počtu 



následující tvrzení: Existuje těsná korelace mezi počtem lékařů a počtem nemocných. Jedná se o 

typický příklad vztahu, který je způsoben společnou příčinou (zde hustota obyvatel). Prosím 

autora, aby mi vyvrátil, že jeho výše citované konstatování není právě takovým případem. 

2. Na str. 69 (Paper 3) se autor zmiňuje o použití globálního Moranova indexu. K jakému účelu byl 

tento index využit? Nesetkal se autor při svém studiu s jinými měrami prostorové autokorelace? 

Jakým způsobem by bylo možné zjistit, zda se dané prostorové uspořádání (obr. 4.4 na str. 71) 

významně liší od uspořádání náhodného? K čemu by taková informace mohla být užitečná? 


