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Zápis z obhajoby dizertaění práce Mgr. Markéý Kocové: ,,Ana|ýza nemocnostiv česku
za|oŽená na poskytování a spotřebě zdravotní péěe se zaměřením na diabetes
mellitus"
Studentka ve své obhajobě představi|a dizertačni práci s názvem Analýza nemocnosti l' Česku založená
na poskytování aspotřebě zdravotni péčese zaměřením na diabetes mellitus. Po prezentaci struktury

práce a motivace k volbě tématu seznámila komisi s cíli dizertační práce a čtyřmi hypotézami. Poté
přešla ke zdrojům dat. Současně použila data z dvou hlavních veřejně dostupných zdrojů (ÚZtS ČR
a International Diabetes Federation) a z neveřejné databáze VZP ČR, díky níŽ měla k dispozici podrobná
data o pojištěncích s diagnózou diabetes mellitus. Tato data a jejich potřebnou úpralu dále popsa|a.

V da|šíčásti prezentace Se věnova|a charakteristice onemocnění diabetes mellitus. fakorům

ovlivňujícímjeho vznik a počtu diabetiků a jejich věkové Struktuře. Nás|edovalo představení incidence
diabetu v Česku, kterou studentka dále ana|yzova|a pomocí metody dekompozice pod|e Kitagawy.
Stručněji se zmínila rovněž o úmrtnosti diabetiků. Poté se studentka zaměřila na spotřebu zdravotní péče
diabetiky, uvedla regionální diferenciaci diabetiků a její možnéfaktory a prezentova|a projekci
budoucího počtu diabetiku. Na závěr shrnula nejdůležitějšízjištění a konstatova|a, že by|o možné
přij mout

všechny stanovené hypotézy.

ŠkoIitel vyzdvih| získánía zpracovátli velkého množstvídatových souborů, teoretické uvedení do
problematiky, formální stránku práce či přístup autorky ke zpracování dizertační práce ike studiu.
oponentka dr. Hnilicová se ve svém posudku zaměÍi|a na přínos práce pro obor veřejného zdraví
a z tohoto oh|edu ohodnotila práci velmi pozitivně. Jako nejpřínosnější pro uvedený obor zmíni|a
ana|ýzu úmrtnosti diabetiku. Uvedla rovněž některé nedostatky, zejména postráda|a mezinárodní
kontext a v.ýsledky hodrrocení kvality a efektivity diabetologické péče,,Euro Diabetes Index..' které by
podpořily závěry práce. Ve svém posudku poloŽila autorce dvě otázky. oponentka doc. Dzúrová ocenila
práci s individuálními daty a aplikaci mnoŽství metod. K práci však mě|a řadu připomínek. Primárně
uvedla chybějící informace o datovéIn souboru a nedostatečný popis metodiky. Její poznámky
směřovaly také k nesou|adu názvu některých kapito| a jejich obsahu, nejasným twzením a nepřesným
termínům.Po přečtení posudků komise diskutovala nutnost objasnění pouŽitého výpočtu standardizace
a úmrtnostních tabulek i nutnost upřesnění dalšímetodických postupů. Dále se studentka vyjádři|a
k dalšímpřipomínkám

v

posudcích i otázkám komise. Na základě posudků, průběhu obhajoby

i hlasování (čtyři kladné a třizáporrré hlasy) komise žádávypracování erraÍajejich vloženído dizertační
práce.
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