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POSUDEK ŠKOLITELE NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI PETRA VERBÍŘE „ANALÝZA NEMOCNOSTI 

A ÚMRTNOSTI NA DIABETES MELLITUS VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH“ 

Bakalářská práce Petra Verbíře „Analýza nemocnosti a úmrtnosti na diabetes mellitus ve vybraných 

evropských zemích“ má celkový rozsah 69 stran včetně příloh. Textová část práce je strukturována 

standardně a je rozdělena do šesti základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji seznamy 

obrázků, tabulek, použitých zkratek, použité literatury a seznam příloh. 

Hlavním cílem předkládané práce je analyzovat nemocnost a úmrtnost na diabetes mellitus ve 

vybraných evropských zemích. Autor ve své práci analyzoval období 1995–2014 z hlediska prevalence, 

počtů diabetiků a intenzity úmrtnosti celkem a ve vybraných věkových skupinách (20–39, 40–64 

a 65 a více let).  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. Za úvodní kapitolou, kde autor diskutuje relevantní literaturu 

a představuje cíle a strukturu práce, následuje kapitola podrobně se zabývající diabetem jako 

onemocněním, ve které jsou také stanoveny hypotézy a výzkumné otázky. Ve třetí kapitole jsou 

popsány použité datové zdroje a metodika. Vlastní analytickou část práce pak tvoří čtvrtá a pátá 

kapitola. Autor se nejprve věnuje vývoji počtu diabetiků a prevalenci diabetu v populaci studovaných 

evropských zemí a následně analyzuje vývoj úmrtnosti na toto onemocnění. V závěru jsou potom hlavní 

poznatky shrnuty. 

Autorovi předloženého textu se podařilo v teoretické části práce shromáždit reprezentativní soubor 

literatury a srozumitelně popsat diabetes mellitus jako onemocnění z hlediska jeho výskytu, rizikových 

faktorů, komplikací, léčby i prevence. Velmi zajímavá je např. tabulka 1, kde autor přehledně srovnává 

vývoj definice diabetu na základě hladiny cukru v krvi.  

Petr Verbíř se tématu své bakalářské práce věnoval s nesporným nasazením a prokázal i potřebnou 

odbornou erudici. Přestože můžeme předloženou práci hodnotit pozitivně, vyskytují se v ní některé 

nedostatky, které pravděpodobně vznikly v důsledku nesoustředěnosti jejího tvůrce a pravděpodobně 

i nedostatku času při dokončování textu. Z těch nejdůležitějších uvádím: 

1. Ve druhé kapitole se autor mimo jiné věnuje i výskytu diabetu a úmrtnosti na diabetes ve světě. 

Autor zde srovnává makroregiony i vybrané země z celého světa, ačkoli úroveň statistiky i diagnostiky 

se v jednotlivých částech světa značně liší. Pro potřeby práce by bylo dostačující zasadit evropské 

země do kontextu dalších vyspělých zemí, které mají podobně spolehlivou evidenci, případně více 

upozorňovat na problematickou srovnatelnost dat.  

2. Některé použité zdroje literatury nejsou korektně citovány, autor např. používá nepřímou citaci, 

ale text se zcela shoduje s původním textem (viz některé věty na str. 18, 29 apod.), proto by měla 

být použita přímá citace. 

3. Úmrtnost na diabetes je analyzována pouze na základě 10. revize MKN, liší se proto délka 

sledovaných období u jednotlivých zemí podle toho, kdy tuto revizi přijaly. Není vysvětleno, proč 

nebylo možné použít i údaje z předchozí revize. 

4. Autor kromě celkové úmrtnosti studuje také úmrtnost ve třech věkových skupinách, není ale 

vysvětleno, proč byly zvoleny právě tyto věkové skupiny. Např. u věkové skupiny 20–39 let autor 
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sám uvádí, že v ní umírá jen malý počet diabetiků (str. 51), je potom otázkou, zda analýza úmrtnosti 

v takto nastavené věkové skupině má smysl. 

5. V kapitolách 4 a 5 autor srovnává vývoj absolutních počtů diabetiků a zemřelých na diabetes mezi 

studovanými zeměmi. Vzhledem k rozdílným populačním velikostem jednotlivých zemí jsou tyto 

údaje poměrně málo vypovídající. Pokud chtěl autor naznačit vývojové trendy, bylo by lepší uvádět 

index změny. 

6. V podkapitole 5.2 autor uvádí, že změny v míře fatality mohou být způsobeny i přechodem 

k automatickému kódování příčin úmrtí, v práci není uvedeno, ve kterých zemích a kdy k této 

změně došlo a jak velký reálný vliv tato změna může mít. 

7. Není zcela odůvodněné zařazení Slovinska mezi země severní a západní Evropy. 

8. Při analýze standardizované míry úmrtnosti (podkapitola 5.3) by stačilo pro jednotlivé země 

komentovat vývojové trendy, některé roční výkyvy nemají vzhledem k malým počtům událostí 

větší význam a jejich komentování ztěžuje pro čtenáře orientaci v textu. Autor také často 

konstatuje, že hodnota stagnovala, ale dokládá to vždy úrovní úmrtnosti za jeden rok, což stagnaci 

nedokazuje. 

V práci nalezneme také nedostatky formálního charakteru, především formulačně slabší pasáže, časté 

opakování stejných výrazů a zbytečně rozsáhlá prázdná místa na stránkách před grafy, tabulkami nebo 

začátky podkapitol. 

Přes uvedené výhrady a kritické připomínky mohu konstatovat, že předložená práce Petra Verbíře 

„Analýza nemocnosti a úmrtnosti na diabetes mellitus ve vybraných evropských zemích“ odpovídá 

nárokům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 28. 8. 2017 

 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

vedoucí práce 


