posudek disertační
na úmrtnost podle příčinv Českérepublice"

sluneční

Předložená práce Mgr. K. Podolské je široce pojatá práce mezioborového charakteru a
jasně ukazuje na schopnost disertantky vědecky pracovat na požadované úrovni, zvládat na
potřebné urovni problematiku velmi odlišných oborů j ako demograťre a heliosferi cká fyzika a
poradit si s odbomou literaturou z odlišných oboru.
Práce obsahuje adekvátní úvod, dále se zabývá popisem sledovaných díagnóz, interakcí
geosféry se Sluncem, klimatickými důsledky zmén slunečníaktivity včetně historické
klimatologie, vlivem Sluncem dotované radiace z přírodního pozadí, vlivem magnetického
pole na lidský organizmus a dlouhodobými vlivy heliogeo§zikální aktivity na úmrtnost;
práce je ukončena shrnujícím závérem, Je jasné, že v tak široce pojaté práci se musí
r.yskytnout některé drobné nepřesnosti. Připomínky k nim uvádím u jednotlivých kapitol.

Dále se občas vloudila gramatická chybička (nesoulad pádů a podobně), ale srozumitelnost
textu jako celku to nijak neovlivnilo. Klíčoqýmičástmi práce jsou kapitoly 5, 6,7,které
rovněž reprezentuj í vlastní výsledky autorky.
Kapitola 1, Úvod:
Popisuje strukturu a cíle práce, uvádí základni výsledky z literatury azil<Iadní popis
použitých datových souborů a použitémetodiky. K této části mám jen jednu připomínku,
která je z hlediska vlastní práce zcela nepodstatná:
- Str. 18: rentgenové zářeni Slunce neproniká až k povrchu, je absorbováno ve vyšších
vrstvách atmosféry.

Kapitola 2, Popis sledovaných diagnóz:
K této kapitole nejsem kompetentní se vyjádřit, ale jako laika mne popis diagnózzcela
uspokojil.
Kapitola 3, Interakce geosfery se Sluncem:
Autorka zde popisuje slunečníerupce, slunečnívítr, jejich dopady ve formě geomagnetické
aktivity, toky vysokoenergetických částic, radiačnípásy, aurorální oblast a polární záňe, čili
základni cesty vli.,u Slunce na geosferu. Popisuje téžindexy slunečnía geomagnetické
aktivity, s nimiž pak dale v práci pracuje. Připomínky k této části jsou opět z hlediska vlastní
pt áce zcela nepodstatné

-

:

Str. 39: při Carringtonově erupci z 19.1859 probíhala pouze optická a geomagnetická
měření, znichžteprve nedávno byla odhadnuta rentgenovská třída erupce.
Str. 44, paragraf 3, řádek 4, překlep v jednotkách: cm2 má b}t cm-2.

Kapitola 4, Klimatické důsledky změn slunečníaktivity:
Zďe je nejdříve zmíněno souznění základních klimatických změn azmén slunečníaktivity ve
vzdálenější minulosti jako např. malá doba ledová nebo klimatické optimum počátku
minulého tisíciletí.Jsou zde rovněž rozebrény základní výsledky z literatury o vlivu sluneční
aktivity nazmény klimatu, o vlivu zménklimatu na lidskou populaci, a qýsledky historické
klimatologie střední Evropy. K této části nemám připomínky.
Kapitola 5, Sluncem dotovaná radiace z přírodního pozadi:
Zde je proveden odhad počtu úmrtína novotvary, vyrrolané zvýšenímkoncentrace
kosmogerurích radionuklidů a intenzity kosmického zéňeni při nízkéslunečníalrtivitě, kdy
intenzítakosmického zéňeníroste.Autorka se zabyvábiologickými účinkytěchto faktoru a

jejich vlivem na lidské zdraví. Zajimavým výsledkem autorky je, že čímnižšívěk při ozáŤení,
tím lryššíriziko nádoru po stejné době od ozéňeni. Zde je důležité,že očekáváme v několika
nejbližšíchdesetiletích nízkou slunečníaktivitu narczdíl od 2. poloviny 20. století. Odhad
celoživotního rizika, vyvolaného ročnídávkou radiace z přírodního pozadív letech 20082040 je statisticky významné vyššínež pro předchozí období vyššíslunečníaktivity.
Připomínka:
- V obrázkll21 je dosažený věk absolutní věk nebo věk od doby ozáření?
Kapitola 6, Vliv magnetického pole na lidský organizmus:
Je to nejobsáhlejší kapitola práce, ve které se autorka nejdříve rczebirápoměrně sofistikované
použitéstatistické metody. Dále se zabyváindividuální analýzou4 velmi silných
geomagnetických bouří a 3 poněkud slabších bouří a jejich dopadů na sledované skupiny
příčinsmrti. Používá k tomu index slunečníaktivity F10.7, geomagnetické aktivity Kp a
intenzitu slunečního protonového toku PF30 (energie vyššínež30 MeV) a výsledky srovnává
s klidovými obdobími . Analýza je prováděna zvlášť pro muže aženy (ve qýsledcích jsou
zjevné rozdíly) a pro věk nad a pod 40 let. U nemocí oběhového systému byl nalezen vliv
slunečníi geomagnetické aktivity, přičemžvýsledky korelačníanalýzy a metody grafických
modelŮ podmíněných nezávislostí jsou ve shodě; tyto vlivy jsou poněkud ovlivněny denní
dobou (v noci nebyl zjištěn statisticky významný vliv PF30 i F10.7) azávisítéžnaintenzitě
heliogeomagnetických událostí. Jistý vliv byl nalezen téžu nemocí nervové soustavy, ale je
méně výrazný. Připomínky:
- Str. 80: nerozumím prvé větě; nevím, co tím přesně chtěla autorka říci.
- Vjakýchjednotkáchjsou horizontální osy na obr. 30 a 3 l?
Kapitola 7, Rizikové charakteristiky podle fyzikálního působeníslunečníaktivity:
Zdejeanalyzováno dlouhodobépůsobenízaobdobí 1994-2013 oproti analýzejednotlivých
silných bouří v kap. 6. Nejdříve je popsán použitý obecný multiparametrický lineární regresní
model, kde jako regresory jsou použity souhmná slunečníradiačníaktivita, souhrnná
geomagnetická aktivita a souhmná ionosférická aktivita (ionosféra silně reaguje na
heliogeomagnetické vlir,y a zřejmě přes procesy v ní se realizuje část vlivu na populaci). U
mužŮ i žen byl zjištěn největší podíl geofyzikálních parametrů (kombinované magnetické a
ionosféricképarametry) ve variabilitě četnostíúmrtív kategorii 40 let a více pro diagnózy
akutní infarkt myokardu a cévnípříhoda mozková(cca20-25%o), které jsou zároveň mezi
příČinami úmrtína choroby oběhového versus nervového systému nejčetnější,takže tento
ýsledek málevný praktický dopad. Rovněž se ukazuje, že ionosferické parametry by mohly
kvŮli zeměpisně specifickým hodnotiám pro Českou republiku lépe vysvětlit variabilitu počtu
úmrtínež jiné indexy

- ale ionosferické, geomagnetické a slunečníindexy nejsou vzájemné

nezávislé, takže tento závěr je předběžný.
- V tabulce 41jsou některé chyby v údajích o východu azápadu Slunce, které ale
neměly vliv na celkové výsledky.
Kapitola 8,Závér:
Tato část práce shmuje hlavní dosažené výsledky práce. KZávéru nemám připomínky,
vystihuje hlavní výsledky. Závér je následován obsráhl;fm seznamem použitéliteratury a

obsáhlými přílohami.

Jak plyne jtž zmého hodnocení jednotliqých kapitol a připomínek, kíeréjsou vesměs pro
vyznénípráce nepodstatné, autorka dosáhla dobrých azajimavých výsledki, zaloŽených
přinejmenším pro kategorii nad 40 let na velkých souborech dat, tj. jsou to opravdu prukazné
výsledky. To je v této oblasti výzkumu důležité,protože zdalekane vŠe, co bylo
opublikováno, jsou seriózní výsledky. Autorka disertací prokžtzala schopnost samostatné
vědecké práce v široce mezioborové oblasti. Část jejích výsledků byla opublikoviána, a to
v mezinarodním časopise. Její disertace zcela jasně splňuje podmínky kladené na PhD
disertace, a proto po úspěšnéobhajobě plně doporučuji udělení titulu PhD.

i

