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Ostatní připomínky k práci 
Sociální a ekonomická situace je považována za jeden z významných faktorů výskytu a úmrtnosti na závažná 
onemocnění v zemích Evropy a světa. Cílem diplomové práce bylo kvantitativně posoudit vliv tohoto faktoru na 
úmrtnost na závažná onemocnění v zemích OECD. Diplomant se při splnění tohoto cíle důsledně řídil zásady pro 
vypracování diplomové práce, pracoval systematicky a částkové výsledky pravidelně konzultoval s vedoucí DP. 
Vhodně zvolil indikátory z kvalitních databází OECD a správně aplikoval metody faktorové a shlukové analýzy 
a metodu lineárního uspořádání vícerozměrných objektů při využití syntetické proměnné. Výsledky uvedených 
metod potvrdili předpokládaný vliv sociální a ekonomické situace na úmrtnost na závažné nemoci, co je 
v diplomové práci poměrně jasně a výstižně interpretováno.  

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Nejvyšší míra podobnosti při kontrole plagiátorství ze systému Theses je 0 % a shoda při všech nalezených 
podobných dokumentech je méně jako 5 %, proto diplomovou práci nelze považovat za plagiát. 
  

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Podle Spearmanova koeficientu korelace je 51,39 %-ní shoda v poradí Evropských zemí OECD podle 

syntetických proměnných Skore1 a Skore2. Jaké jiné determinanty můžou ovlivnit úmrtnost na závažná 
onemocnění?    

 
2. Má podle Vás sociální a ekonomická situace větší vliv na výskyt závažných nemocí nebo na úmrtnost na 

tyto nemoci? 

 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: B 
 

V Pardubicích 14.1.2019 

Podpis  ..................................................................  


