Předkládaná diplomová práce Bc. Petry Raymanové je částečně rázu teoretického, částečně
pak analytického. Jejím záměrem je popis a zhodnocení průběhu a časování tzv.
kardiovaskulární revoluce, jako jednoho z možných teoretických vymezení vývoje úmrtnosti ve
druhé polovině 20. století ve vyspělých zemích, a to ve vybraných státech Evropy. Výběr
analyzovaných zemí (Československo/Česko, Francie, Švédsko, Itálie) byl proveden tak, aby
v analýze byly zastoupeny čtyři hlavní evropské regiony.
Předkládaná práce má celkem 128 stran vč. bohatých příloh a desetistránkového seznamu
použitých zdrojů. Autorka v práci postupovala zcela systematicky a logicky vzhledem ke
zvolenému cíli. Po úvodní kapitole věnující se vymezení studovaného tématu a hypotézám práce
je v kapitole druhé představen koncept kardiovaskulární revoluce v obecné rovině spolu
s ostatními relevantními teoretickými přístupy k vývoji a struktuře úmrtnosti a jejích dopadů.
Kapitola třetí představuje přechod k analytické části práce, kde jsou představeny použité metody
analýzy i data. U nich se vzhledem k délce studovaného období musela autorka vypořádat
i s převody mezi jednotlivými revizemi MKN. Ačkoli se tyto převody neobešly bez určitého
zjednodušení a mohou tak v sobě stále nést jisté nepřesnosti, je nutné tuto snahu autorky ocenit,
stejně jako to, že se s tímto nelehkým úkolem vypořádala skutečně se ctí.
Následující dvě kapitoly jsou věnovány již samotné analýze. Nejprve je hodnocena struktura
úmrtnosti celkově, s vymezením postavení kardiovaskulárních onemocnění, následně je skupina
kardiovaskulárních onemocnění zkoumána samostatně. Autorka pro analýzu zvolila jak ukazatele
souhrnné, např. standardizovanou míru úmrtnosti, tak i detailnější metody analýzy, např.
dekompozici změn naděje dožití, intervalovou naději dožití apod. Tento přístup využívající více
vzájemně se doplňujících ukazatelů umožnil náhled na téma z více různých úhlů pohledu – se
zaměřením na celkové trendy i vybrané věkové skupiny, apod. Práce s vypočtenými příspěvky
k rozdílu naděje dožití jako s časovou řadou, a zvolení plošných grafů k jejich prezentaci,
pomohlo vývoj úmrtnosti na dané příčiny popsat skutečně komplexně. Na druhou stranu,
zpracovaná analýza se v některých aspektech při využití více ukazatelů obsahově částečně
překrývá, a proto je komentář výsledků některých ukazatelů jen velmi stručný.
Z textu i grafické úpravy práce je patrná pečlivost autorky, její zájem o zvolené téma
i svědomitost při jeho zpracovávání. Všechny informace, ať teoretické, tak i analytické, jsou vždy
uváděny v kontextu. V některých případech může čtenář na základě uváděných informací i jejich
detailu získat dojem, že se obsah až odchyluje od stanoveného tématu. Autorka se vždy však
nakonec k tématu práce vrací a zdárně ho dovádí až k závěru. Z pozice školitele oceňuji mj. také
snahu o důslednou interpretaci výsledků analýzy spolu s příslušným teoretickým pozadím. V práci
bohužel zůstaly některé chyby především formální povahy (nesprávné skloňování, překlepy nebo
ne zcela jasné formulace). To je však u práce takového rozsahu v zásadě předpokládatelné.
Předkládanou prací autorka prokázala schopnost samostatné odborné práce na rozsáhlém
tématu, znalost teoretických přístupů i vhodných analytických ukazatelů v oblasti studia úmrtnosti.
Prokázala neobyčejné zaujetí zpracovávaným tématem i mimořádnou pečlivost a trpělivý přístup

k jeho zpracování. Dle mého názoru diplomová práce Bc. Petry Raymanové „Průběh a časování
kardiovaskulární revoluce ve vybraných evropských zemích“ splňuje a v některých ohledech
přesahuje nároky běžně kladené na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze dne 3. září 2015

RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., školitelka

2

