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Zápis z obhajoby doktorské dizertační práce Mgr. Martina Nováka

Dostupnost zdravotní péče v ČR v závis|osti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva'

Student představil svou dizertační práci, její strukturu a vstupní předpok|ady. Zdůraznil aktuá|nost
tématu související s trva|ou pozornostívěnovanou veřejností zdravotnictví. Nás|edně objasniI v práci
používané termíny a pojmy (např. termín ,,dostupnosti., zdravotní péče, za ktený zvoliIgeografickou
dostupnost, datovou základnu (získa| data VZP k 31. 12.2oL3, a to jak za |ékaře); pro ana|ýzu
geografické dostupnosti zvoIiI veřejně dostupná data.

Dále představi| faktory, které mohou dostupnost |ékařské péče ovlivňovat (ce|ková kapacita |ékařů,
jejich věková struktura, věkově-pohIavní struktura pacientů, přirozená spádovost zdravotnických
zařízení. Dá|e použi|dva mode|y a jejich výsledky; upozorni| na meze mode|ů, které pak ovlivni|y
výs|edky. Za případovou studii by|a vybrána dostupnost ambu|antnídiabeto|ogické péče. Mgr. Novák
na konkrétních datech ukázaIve|ké regioná|ní rozdí|y ve všech s|edovaných proměnných. PoužiI
dasymetrickou metodu, pomocí které zjišťoval průměrný počet pacientů na jedno pracoviště (na 1
úvazek diabeto|oga). NezůstaI pouze u rozboru stávající situace, na zák|adě získaných dat navrhl i

obce, ve ktených by by|o vhodné a|okovat nová ambu|antní pracoviště, což by z|epši|o ce|kovou
dostupnost uvažovaných pracovišť (v tom i omezení pracovišť v obcích kde je jejich počet
naddimenzován např. v Praze a da|ších ve|kých městech).

V závěru konstatoval, že využití síťových ana|ýz pro rozbor dostupnosti zdravotních zařízení jevhodné
a umožňuje detai|nějšívh|ed do prob|ematiky, umožňuje hodnotit časovou dostupnost a případné
vhodné |okace pracovišť.

Školite| ve svém posudku zdůrazniI inovativnost práce, neboť téma zatím neby|o v prostředí ČR
zpracováno. oceniI preciznost zpracovánía kvaIitu grafických výstupů. VyzdvihI také možnost vyuŽití
v práci navrženého modelu dostupnosti přímo v praxi.

oponentka PhDr. Helena HniIicová, Ph.D. ocenila aktuá|nost tématu, schopnost studenta pracovat
s daty, pozitivně hodnoti|a také pojetí práce (např. zaměření na věkovou sk|adbu a výši úvazků
|ékařů) a také výs|edky práce, původní metodiky na hodnocení dostupnosti ambu|antní péče, ktených
|ze využít v praxi. Vytk|a autorovi některé nevhodné formu|ace (které se např. týkaly regionálních
rozdí|ťt v úmrtnostních poměrech)' Závěrem se dotázala na b|ižší faktory ov|ivňování právě těchto
rozdí|ů a možnosti použití G|S v praxi (právě ve zdravotnictví).

Druhý oponent Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. ce|kově práci zhodnoti| rovněž kladně; také on upozornil na
drobné nedostatky, např. výpočet průměrné výše naděje dožití zaokresy. Dotáza| se i na možnosti
přeshraniční spolupráce, neboť regiony s horší dostupnostíjsou většinou příhraniční.

Student zodpovědě| kvaIifikovaně všechny dotazy; potvrdi|, že GlS je ve zdravotnictví používáno
zřejmě jen při zdravotnické záchranné službě. Pokud jde o dotaz na vazbu socioekonomické situace
obyvate|stva v daném regionu a dostupnost |ékařské péče, vysvětIi|, že v současné době sice sociá|ní
geografové s ap|ikacemi G|S pracují, a|e ve zdravotnictví se zatím nepoužívají. V diskusi se hovoři|o
především o dostupnostivšeobecné i speciaIizované |ékařské péče, resp. podmínek nastavených
nařízením v|ády, které je zřejmě nastaveno poměrně vo|ně. Dalším diskutovaným tématem by|o
potencioná|ní z|epšení zachycení nepodchycených pacientů. obecně by|o konstatováno, že
před|ožená práce je velmi aktuá|ní.
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