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důsledku zhoubných novotvarů v České republice v letech 1994–2013 

 

Výskyt zhoubných novotvarů je ovlivněn nejen biologicky, ale také sociálně, tj. kulturními a životními 

podmínkami každého jedince. Z tohoto důvodu není překvapivé, že mezi muži a ženami existují rozdíly 

ve struktuře a intenzitě úmrtnosti na zhoubné novotvary, které jsou však u obou pohlaví druhou 

nejčastější příčinou smrti. Předkládaná bakalářská práce se věnuje právě analýze úmrtnosti na zhoubné 

novotvary s ohledem na pohlavní specifika v letech 1994 až 2013. Analyzované období si autorka 

vybrala nejen z důvodu metodologického (10. revize MKN), ale také vzhledem k tomu, že si česká 

společnost po roce 1989 prošla transformací jak politickou, tak i sociální a kulturní, a tudíž zde vznikl 

prostor pro důležité změny. Vybrané téma je proto nejen aktuální, ale také atraktivní. 

Autorka si v práci určila celkem tři cíle. Prvním z nich je postihnutí celkového vývoje úmrtnosti na celou 

skupinu zhoubných novotvarů v České republice v letech 1994 až 2013. Druhým cílem je potom 

detailnější analýza úmrtnosti v rozlišení podle pohlaví se záměrem identifikovat jednotlivé faktory, které 

mohou ovlivňovat odlišnou úroveň mezi pohlavími. Třetím, a tudíž posledním cílem, který si autorka 

vytyčila, je podrobná analýza úmrtnosti na vybrané příčiny smrti, které vykazují největší rozdíly 

v intenzitě úmrtnosti mezi pohlavími. 

Téma je zpracováno do 7 kapitol na 78 stranách včetně 11 stran příloh. Práce je adekvátně strukturovaná 

s logickým členěním textu na úvod, teoretickou část, praktickou část obsahující vlastní analýzu autorky 

a závěr. Po úvodní kapitole definující cíle práce a její strukturu následuje druhá kapitola, kde autorka 

představuje metodologický aparát užitý v práci a vymezuje zdroje dat. Třetí a čtvrtá kapitola jsou 

teoretické. V třetí kapitole seznamuje autorka čtenáře s nejdůležitějšími pracemi z dané oblasti, a to jak 

z oblasti demografické literatury, tak také z oblasti lékařské, spolu s krátkým seznámením hlavních tezí 

jednotlivých prací. Čtvrtá kapitola pak představuje jakýsi úvod do problematiky především 

z medicínského hlediska. Autorka zde důsledně popisuje jednak základní charakteristiku nádorových 

onemocnění, jejich klasifikaci, ale také diskutuje možnosti prevence těchto onemocnění a jejich léčbu. 

Kapitola je zpracovaná atraktivně a přehledně, a čtenáři tak poskytuje ucelený a srozumitelný přehled 

problematiky z medicínského hlediska. Následující dvě kapitoly jsou analytické povahy. Vzhledem 

k pochopení některých současných trendů se pátá kapitola práce věnuje analýze úmrtnosti na zhoubné 

novotvary od počátku 20. století až do současnosti, čímž částečně naplňuje první cíl práce. Součástí 

kapitoly je také metodika výpočtu jednoho z ukazatelů (míra smrtnosti), kterým autorka dále popisuje 

analyzované trendy, avšak kterou by bylo pro lepší přehlednost vhodné umístit do druhé kapitoly 

k popisu ostatních ukazatelů. Stěžejní kapitolou předkládané práce je kapitola šestá, která se věnuje 

samotné analýze s ohledem na vytyčené cíle. V úvodní části autorka popisuje vývoj úmrtnosti na 

zhoubné novotvary v obecné rovině, přičemž pokračuje analýzou v rozlišení podle pohlaví. Velkou část 



samotné kapitoly pokrývá podrobná analýza vývoje úmrtnosti na konkrétní vybrané zhoubné novotvary. 

Vzhledem k uvedenému se lze domnívat, že vybrané metody analýzy byly zvoleny standardně k úrovni 

studia i v souladu s vytčenými cíli. Nelze se však vyhnout některým výtkám ke zpracování. Kromě 

některých chyb především formálního charakteru (překlepy, chybné skloňování, chyby v čárkách), které 

jsou však přirozenou součástí většiny prací, se autorka v kapitole 6 dopouští některých chybných 

formulací a nepřesností ve vyjadřování1. V textu jsou také použity pro popis trendů specifické míry 

úmrtnosti podle věku, ačkoli tento ukazatel není v úvodu definován, což může být pro pochopení 

analýzy některými čtenáři problematické. Závěr práce shrnuje nejdůležitější poznatky, přesto zde jistě 

ještě existuje prostor pro hlubší vyhodnocení dosažených výsledků a jejich diskuzi. Kladně lze hodnotit 

formální úpravu práce, především pak zpracování tabulek a grafů. 

I přes drobné výtky uvedené v předchozím odstavci se domnívám, že si autorka s tématem zdárně 

poradila a prokázala potřebné znalosti. Předkládaná práce splňuje požadavky běžně kladené na tento typ 

prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 30. srpna 2015       Mgr. Barbora Laušmanová 

                                                           
1 Např. že „počet mužů byl po celé sledované období vyšší než žen“ (str. 35) – vzhledem k textu měla autorka 

pravděpodobně na mysli nárůst počtu případů, dále výroky typu „standardizované míry úmrtnosti patřily mezi 

deset nejčastějších příčin smrti“ (str. 49) atd. Matoucí může být také věta: „V neposlední řadě je možné si 

povšimnout rozdílné úmrtnosti podle věku, neboť na zhoubný novotvar varlete umírají již osoby od 20. roku života“ 

(str. 53), neboť k textu není doplněn obrázek či graf, a tudíž není jasné, kde si lze těchto rozdílnosti povšimnout, 

ani není specifikováno, jakým způsobem je tato úmrtnost vypočtena. 


