
Oponentský posudek na disertační práci „Hladiny specifických protilátek proti 

spalničkám u zaměstnanců fakultní nemocnice v době rizika jejich návratu“.  

K mému posouzení byla předložena práce doktorandky MUDr. Jany Malinové, 

ucházející se o obhajobu v doktorském studijním oboru Preventivní medicína, 

s názvem Hladiny specifických protilátek proti spalničkám u zaměstnanců 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v době rizika jejich návratu. 

Předložená disertační práce má celkem 77 stran, klasické formální členění do 

čtrnácti kapitol, je dokumentována řadou tabulek a grafů a doplněna informací 

o 96 ti literárních zdrojích a 12 ti internetových zdrojích a dále dvěma 

přílohami, které tvoří publikace v impaktovaných časopisech. 

Zvolené téma je aktuální a důležité v letech návratu spalniček do Evropy a 

dokonce i do Čech. Úvodní teoretické pasáže pěkně a uceleně hodnotí 

epidemiologické a klinické charakteristiky, zejména se zřetelem na frekvenci 

jejich výskytu. 

Cílem studie bylo ověřit prevalenci protilátek proti spalničkám/seropozitivitu u 

zdravotnických pracovníků. Jako metodu vlastního projektu zvolila autorka 

seroprevalenční studii v rozsáhlém souboru zaměstnanců (2784 osob) FNKV.  

Svými výsledky dokládá, že zdravotničtí pracovníci, ať již přirozeně imunní po 

prožití spalniček, nebo imunizovaní jednou či dvěma dávkami vakcíny, jsou 

seropozitivní ve více než 90%. Vyšší procento seropozitivity bylo zjištěno logicky 

ve skupině osob promořených přirozenou cestou. Autorka se proto kloní 

k názoru neočkovat zdravotníky v případě zhoršení epidemiologické situace 

proti spalničkám plošně, ale očkovat, ev. vyšetřovat pouze osoby neočkované 

nebo bez záznamu o předchozím očkování. 

Po prostudování vznáším tyto připomínky a dotazy: 

1) V práci, a to ani v diskuzi, jsem nenalezla žádnou zmínku o práci, 

monografii, zásluhách týmu prof. Jana Šejdy, DrSc., autora a propagátora 

programu očkování proti spalničkám, přestože díky jeho úsilí byly u nás 

po řadu let spalničky eliminovány a dosáhli jsme tak světové priority. 

2) Studie je opakovaně nazvána jako prospektivní. Na prevalenční studii nic 

prospektivního není, odráží pouze situaci (prevalenci protilátek) v době 

měření, ať již v přítomnosti jako tato, nebo ev.v minulosti. 

3) Autorka se pouze velice okrajově zmiňuje o roli buněčné imunity, která 

právě u spalniček pravděpodobně hraje velmi důležitou, ne-li rozhodující, 



roli. Mohla by se autorka vyjádřit, je-li takové ověření podle ní možné a 

reálné? Jaké nároky by to předpokládalo? 

4)  Jaký názor má autorka na posunutí druhé dávky očkování proti 

spalničkám do 5.-6. roku věku? 

5) Po formální stránce hodnotím práci dobře, až na to, že všechny literární 

zdroje nejsou odkazovány přímo v textu. 

 

Za největší přednost předkládané práce považuji skutečnost, že se autorce 

podařilo získat data unikátní rozsahem a lze je, předpokládám, zevšeobecnit. 

Využití výsledků v praxi považuji za možné a přínosné, například při 

rozhodování o strategii očkování zdravotníků proti spalničkám, jak sama 

autorka doporučuje. 

Závěr:  

Po prostudování předložené práce mohu uzavřít, že ji hodnotím kladně a 

doporučuji k obhajobě, stejně tak jako udělení titulu Ph.D. 
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