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Posudek oponenta na bakalářskou práci Petra Verbíře 

„ANALÝZA NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI NA DIABETES MELLITUS VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH 

ZEMÍCH“ 

 
Diabetes mellitus představuje rychle se šířící civilizační onemocnění a komplikace s ním spojené musí 
v současnosti řešit stamiliony lidí na celém světě. Hlavním cílem bakalářské práce Petra Verbíře je proto 
analýza nemocnosti a úmrtnosti na toto onemocnění, a to ve vybraných evropských státech. 

Práce má celkový rozsah 69 stran, textová část se zahrnutím úvodu a závěru se rozkládá na 48 stranách. 
S ohledem na stanovený cíl je práce členěna do šesti kapitol. 

Struktura práce je standardní a směřuje k naplnění stanoveného cíle. Autor nejprve vymezuje základní 
pojmy a jednotlivé typy diabetu, diskutuje také příčiny jeho výskytu. Dále jsou přestaveny hlavní cíl a struktura 
práce. Druhá kapitola se zabývá historií výzkumu diabetu, jeho výskytem ve světě i v Česku, rozvedeny jsou 

také následky tohoto onemocnění, stejně jako způsoby jeho prevence a léčby. V závěru druhé kapitoly jsou 
stanoveny hypotézy a výzkumné otázky bakalářské práce. Ve třetí kapitole jsou uvedeny použité datové zdroje, 
jasně jsou také vysvětleny metody, které jsou využity v analytické části práce. Následující dvě kapitoly, které 
lze považovat za stěžejní, se věnují nejprve nemocnosti a následně úmrtnosti na diabetes mellitus. Čtvrtá 
kapitola se tak zaměřuje na vývoj počtu diabetiků a prevalenci tohoto onemocnění. V páté kapitole jsou pak 
představeny vývojové tendence počtu zemřelých a intenzity úmrtnosti na diabetes v období let 1995–2014 ve 
vybraných evropských státech, analýza je v této části zaměřena též na vybrané věkové skupiny. Šestá kapitola 

pak shrnuje nejdůležitější body práce. 
Ačkoliv se práce věnuje tématu, které je v kvalifikačních pracích obvyklé (analýza úmrtnosti na vybranou 

příčinu), lze kladně hodnotit výběr tématu. Práce je vhodně strukturována, autor postupuje systematicky 
k naplnění vytyčeného cíle. S využitím základních analytických přístupů je tak představeno srovnání vývoje 
nemocnosti a úmrtnosti na diabetes mellitus v období 1995–2014 ve vybraných státech Evropy. Ocenit pak 

lze zejména úvodní část, ve které jsou vedle základních pojmů přehledně diskutovány různé příčiny výskytu 
diabetu. 

Na druhou stranu je možné v práci najít řadu nedostatků. Za problematickou považuji především práci 
s literaturou. V prvé řadě se v textu v několika případech objevují věty, které – ačkoliv by měly být – nejsou 

zacitovány jako přímé citace! 1 Dále jsou v textu citovány práce, které však nejsou uvedeny v seznamu 

                                                           
1 Viz porovnání textů: 
1a) Text práce (str. 18):  
„Glykovaný hemoglobin je látka, která vzniká v organismu reakcí (tzv. glykací) mezi hemoglobinem (červené krevní barvivo) 
a glukózou (krevním cukrem).”  
1b) Text na stránkách http://www.mte.cz/vse-o-diabetes/lecba-diabetes/glykovany-hemoglobin:  
„Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je látka, která vzniká v organismu neenzymatickou reakcí (tzv. glykace) mezi hemoglobinem 
(červené krevní barvivo) a glukózou (krevním cukrem)." 
2a) Text práce (str. 22):  
„Na konci roku 2011 bylo v Česku evidováno 1 843 dětí a mladistvých (0–19 let) trpících diabetem 1. typu, jejich počet se na konci 
roku 2012 zvýšil na 1 966 osob.“ 
2b) Text z publikace ÚZIS, Péče o nemocné cukrovkou 2012. Praha: ÚZIS ČR, 2013. (str. 10):  
„Na konci roku 2011 bylo evidováno 1 843 dětí a mladistvých (0–19 let) trpících diabetem 1. typu, jejich počet se na konci roku 2012 
zvýšil na 1 966 osob.“ 
3a) Text práce (str. 29):  
„Cílem diabetologické léčby je včasná detekce osob s diabetem a dlouhodobá a pravidelná kontrola spojená s účinnou léčbou 
pacientů.“ 
3b) Text na stránkách http://www.zivotacukrovka.cz/clanek/355/kolik-nas-stoji-lecba-diabetu/: 
„Cílem diabetologické léčby je včasná detekce osob s diabetem a dlouhodobá a pravidelná kontrola spojená s účinnou léčbou 
pacientů.“ 
4a) Text práce (str. 29):  
„V Česku byla koncem roku 2007 provedena farmakoekonomická analýza cost-of-illness, která si kladla za cíl vyčíslit náklady na 
jednoho průměrného diabetika 2. typu v našich podmínkách.“ 
4b) Text na stránkách http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/naklady-na-lecbu-diabetes-mellitus-typu-2-459214:  
„V podmínkách zdravotního systému České republiky byla koncem roku 2007 provedena farmakoekonomická analýza typu  
cost-of-illnes, která měla za cíl vyčíslit náklady na jednoho průměrného diabetika 2. typu v našich podmínkách.“ 

http://www.mte.cz/vse-o-diabetes/lecba-diabetes/glykovany-hemoglobin
http://www.zivotacukrovka.cz/clanek/355/kolik-nas-stoji-lecba-diabetu/
http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/naklady-na-lecbu-diabetes-mellitus-typu-2-459214
http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/naklady-na-lecbu-diabetes-mellitus-typu-2-459214
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literatury2, v některých případech pak není správně uvedený rok publikování3 a narazit lze i na další chyby4. 
Některé citované zdroje informací navíc nejsou vědeckými publikacemi, ze kterých by tento typ práce měl 

především vycházet.5 Seznam literatury pak není jednotný6, u více publikací ze stejného zdroje chybí logické 
řazení jednotlivých prací7 (např. podle roku vydání). V práci se též objevují chyby při interpretaci údajů.8 
Zmínit je nutné také určitou stylistickou neobratnost v některých pasážích, stejně jako chyby formálního 

charakteru i řadu dalších nedostatků.9 
Zmíněná negativa značně snižují celkový dojem z práce. Uvedené nedostatky by však neměly zcela zastínit 

fakt, že autor v práci zpracoval základní analýzu nemocnosti a úmrtnosti na diabetes ve vybraných evropských 
zemích, a podařilo se mu tak dosáhnout hlavního cíle, který si v práci stanovil. 

Bakalářská práce Petra Verbíře proto podle mého názoru splňuje základní nároky kladené na tento typ 

prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 30. srpna 2017           Mgr. Dan Kašpar 

                    oponent 

 

 
 

                                                           
2 Jedná se o publikaci Shaw et al., 2009. 
3 Publikace ÚZIS (2012) měla být citována jako ÚZIS (2013). 
4 Uvedený zdroj u tabulky 2 (SZÚ, 2014) není primární, protože je v něm pod tabulkou uvedeno, že byla převzata z publikace 
Karen, Svačina (2012). V této tabulce je navíc u kategorie „Kompenzovaný diabetes“ uvedeno rozpětí hodnot HbA1c jako „43–53“, 

má být přitom „≤ 53“. U obrázku 2 není uveden zdroj. 
5 Jedná se například o zdroj „VÁVROVÁ, I. Úspěšná léčba cukrovky. Úmrtnost v Česku klesla za 10 let o 30 %. IROZHLAS. 2015.“ 
6 U citace „VÁVROVÁ, I.“ mělo být uvedeno celé jméno autorky. U citace „SEIDELL, J. C.“ chybí odsazení od předcházející citace. 
7 Týká se publikací WHO. 
8 V práci (str. 40) se uvádí, že “V r. 2013 celkově ve sledovaných zemích zemřelo oproti roku 2001 pouze o 105 žen více”. Po sečtení 
údajů v tabulce 8 se ale ukazuje, že oproti roku 2001 zemřelo v roce 2013 o 2 350 žen více.  
Na straně 41 pak autor uvádí, že “U žen proběhl největší nárůst u Česka (nárůst o 191 %), Lotyšska (nárůst o 58 %), Chorvatska 
(nárůst o 44 %) a Polska (nárůst o 37 %)”. Z tabulky 8 lze ale dovodit, že uvedené hodnoty nejsou v případě dvou států správné 
– v případě Česka to bylo ve skutečnosti 329 %, Polsko pak zaznamenalo nárůst o 288 %. 
9 V některých pasážích se nadbytečně opakují stejná slova, např. v prvních dvou odstavcích na str. 25 slovo „obezita“, při stanovování 
první hypotézy na str. 30 slovo „nárůst“.  
Některé věty jsou nesrozumitelné, např. na str. 26 „U dětí by měla být pohybová aktivita denně delší než u dospělých, alespoň 
60 minut denně vykonávat střední až vysoce intenzivní pohybovou aktivitu (WHO, 2002)“, na str. 29 „Pokud uvažujeme, že roční 
léčba jednoho diabetika 2. typu v r. 2007 stála 25 858 Kč (tab. 4), tak dojdeme k částce 17,5 miliardy Kč ročně (Doležal, 2011)“.  
Na str. 37 se píše, že „Prevalence diabetu je jedním z nejzákladnějších ukazatelů“. 
Na str. 41 autor uvádí, že „Největší procentuální pokles počtu zemřelých mužů na diabetes byl zaznamenán u Slovinska (pokles 
o 27 %), Nizozemska (pokles o 26 %), Spojeného království (pokles o 17 %) a Švýcarska (pokles o 5 %)“. Patřilo by se dodat, že 
v dalších analyzovaných státech k poklesu počtu zemřelých mužů nedošlo. 
Text je často velice obecný (a nejasný), viz např. str. 41 „Větší nárůst počtu zemřelých u většiny sledovaných zemí proběhl spíše 
u mužů než u žen, naopak k výraznějšímu poklesu došlo spíše u žen.“ nebo str. 55 „Ve Švédsku byly velké rozdíly v úmrtnosti mezi 
pohlavími, u ostatních zemí byly rozdíly mezi pohlavími vyrovnanější.“, „Naopak u zemí, kde proběhl nárůst úmrtnosti, u mužů 
úmrtnost rostla, zatímco u žen stagnovala nebo mírně klesala“.  
Na straně 49 se nejprve píše, že „V Česku a Lotyšsku rostla úmrtnost v podstatě celé období“, avšak o několik řádků níže se objevuje 
věta „V Lotyšku úmrtnost z počátku období víceméně stagnovala (pouze mírně vzrostla) (SMÚ 12,5 v r. 1996 a 14,8 v r. 2006), 
ovšem od té doby došlo k výraznému nárůstu až na SMÚ 28,0 v r. 2010, poté úmrtnost klesla (SMÚ 24,6 v r. 2014).“ 


