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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vliv karcinogenních infekčních agens na vznik zhoubných novotvarů v Česku v roce 

2018    

Autor práce: Bc. Václav Jančura  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cílem předkládané práce bylo zjistit, jaký byl vliv karcinogenních infekčních agens na vznik 

zhoubných novotvarů v Česku v roce 2018. Autor si stanovil 7 dílčích výzkumných otázek a pro 

každou uvádí též pracovní hypotézu. Vliv karcinogenních infekčních agens na vznik zhoubných 

novotvarů v Česku pro rok 2018 porovnává s hodnotami typickými pro vyspělé země, zkoumá i 

specifika pohlaví a vývoj v čase od roku 1978. 

Cíle práce jsou přiměřené a porovnáním s vyspělým světem i rozšiřují zjištění práce o vhodný 

kontext. Oceňuji přehledné představení výzkumných otázek včetně uvedení pracovních hypotéz, 

vycházejících z publikované literatury. Za nedostatek ovšem považuji, že zde příslušná literatura není 

citována. Hypotézy autor uvozuje poměrně rozsáhlou a kvalitní rešerší, ale konkrétní otázky, 

zejména 1., 5. a 7., neobsahují příslušné citace (tedy například zvolená 5% hranice procentuálního 

podílu zhoubných novotvarů či důvod sledování vývoje konkrétně od roku 1978 nejsou vysvětlené). 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretickou část práce považuji za mimořádně zdařilou. Autor řádně cituje relevantní literaturu, 

pracuje s recentními zdroji a vystavěl kvalitní text, který dobře ukotvuje analytickou část práce. 

V textu mi chyběly jen podrobnosti o očkování proti HBV v Česku a informace o prevalenci HPV 

v české populaci (viz otázky k diskuzi). Autor též text doprovází grafy zobrazujícími data z citované 

literatury i veřejných databází, čímž čtenáři (většinou) usnadňuje orientaci v problematice. 

Na straně 44 (resp. 47) mě zmátlo, že se údaje zobrazené v grafu na obrázku 5 a v tabulce 7 výrazně 

liší, přestože dle popisku vychází ze stejných dat. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autor k řešení problematiky využívá vhodná data a i zvolená metodika odpovídá vytyčeným cílům.  

Nicméně jako problematické vnímám, že autor přebírá PAF publikované pro vyspělé země světa 

(tabulka v příloze 1) pro výpočet vlivu karcinogenních infekčních agens v Česku (tabulka 13) a takto 

získaný výsledek pak diskutuje v rámci výzkumné otázky 2. Jeho hypotézou je, že „Výsledná 

procentuální hodnota zhoubných novotvarů v Česku v roce 2018 vztažených k působení 

karcinogenních infekčních agens odpovídala nízkým hodnotám, které jsou typické pro vyspělé 

země.“ a dochází k závěru, že „Nízká výsledná hodnota vlivu karcinogenních infekčních agens na 
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vznik zhoubných nádorových onemocnění v Česku v roce 2018 plně odpovídá hodnotám typickým 

pro vyspělé země světa.“ 

Pokud však autor počítá vliv karcinogenních infekčních agens z incidence jednotlivých nádorů 

v Česku pomocí hodnot PAF z vyspělých zemí světa, dle mého názoru vlastně ve výsledku pouze 

srovnává procento incidence zhoubných novotvarů asociovaných s (nikoli nutně 

způsobených) karcinogenními agens v Česku a ve vyspělém světě. 

Podobně při sledování vývoje vlivu karcinogenních infekčních agens na vznik zhoubných novotvarů 

od roku 1978 autor připouští, že PAF z roku 2020 použité při výpočtu nereflektují prevalenci 

rizikových faktorů v populaci. Pouhé sledování incidence vybraných skupin nádorových onemocnění 

by zde bylo stejně informativní a správnější. 

Zcela nejasná je mi z autorova popisu metodika výpočtu vlivu karcinogenních infekčních agens na 

vznik zhoubných novotvarů v jednotlivých věkových skupinách (tabulka 14). Autor sice správně 

podotýká, že „s narůstajícím věkem narůstá absolutní počet zhoubných novotvarů, jejichž vznik 

souvisí s jejich působením karcinogenních agens, zatímco podíl jimi vzniklých zhoubných novotvarů s 

narůstajícím věkem klesá“, ale z práce není jasné, jak se s tímto problémem metodicky vypořádal. 

Dále z práce bohužel není vždy na první pohled zřejmé, co přesně autor dělal sám a co převzal a 

graficky zpracoval. Když porovnáme popisky např. obrázků 10 (str. 64) a 14 (str. 75), tak oba zmiňují 

zdroj dat, ale už není jasné, zda autor data pouze graficky zpracoval a kde dopočítával PAF. Na to lze 

usuzovat pouze podle toho, zda se graf nachází v šesté kapitole (analytické části), aniž by toto ale 

bylo autorem jasně definováno. Práci by v tomto směru prospěly lepší popisky obrazové 

dokumentace. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Samotná analytická část není příliš rozsáhlá ani metodicky bohatá. Přesto však přináší řadu nových 

poznatků, odpovídá na zvolené výzkumné otázky a vhodně je zasazuje do celosvětového kontextu.  

Moje připomínky k interpretaci některých výsledků analytické části vychází především ze zvolené 

metodiky (viz výše). 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Autor v diskuzi odpovídá na všechny výzkumné otázky a v závěru práce je i vhodně diskutuje se 

současnými poznatky. Kriticky zhodnocuje i některé limitace a přednosti práce. V diskuzi/závěru 

bych uvítala i návrhy dalšího směru studia. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 
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Formální a stylistická úroveň práce je na vysoké úrovni. Je psána čtivě a srozumitelně, je přehledně a 

logicky strukturovaná. Obrazová dokumentace je kvalitní a v práci se vyskytuje pouze minimum 

překlepů a chyb. Za závažnější bych považovala jen překlepy na straně 50 - vakcína Cervarix chrání 

proti HPV 16 (nikoli 6) a Gardasil 9 je vakcína nonavalentní (nikoli neovalentní). 

Dvě výtky se týkají často dost nedostatečných popisků obrázků (např. obrázek 1) a některých 

stylistických neobratností, jejichž výsledkem je zavádějící vyznění textu. Jako příklad bych uvedla 

větu ze strany 57: „Nejběžnější byla obřízka v USA v 60. letech 20. století, kdy její prevalence u 

novorozenců činila cca 83 %“. Na začátku odstavce je sice zmíněno, že se jedná o mužskou obřízku, 

přesto by bylo vhodné specifikovat, že jde o 83 % novorozených chlapců. Podobně „z výsledku 

cytologického stěru“ nemůže být odhalena „rozvinutá bezpříznaková infekce HPV“ (str. 22). 

Také na obrázku 10 považuji za nešťastné dopočítávání PAF vlivu jednotlivých infekčních agens na 

vznik zhoubných novotvarů do 100 %, aniž by bylo velice jasně v popisku stanoveno, že 100 % 

odpovídá všem zhoubným novotvarům asociovaným s infekčními agens, nikoli všem zhoubným 

novotvarům. 

V tabulce v příloze 1 je chyba u Ne-Hodgkinových lymfomů (údaje v tabulce neodpovídají 

matoucímu komentáři pod tabulkou, navíc zde je chyba ve zkratce původce). 

Další drobností je, že rody a čeledi virů (Papillomaviridae, Flaviviridae,…) se zpravidla píší kurzívou. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Bc. Václav Jančura se ve své práci zabývá vlivem karcinogenních agens na vznik zhoubných 

novotvarů v Česku. Zvolené téma je dobře ukotveno v literatuře, vysvětlena jeho důležitost. Ačkoli 

jde o téma v recentní literatuře dobře zmapované, v Česku podobná práce dosud chybí a autor tak 

přináší nové poznatky a tématicky dobře navazuje na současný výzkum. 

Zásadní připomínky k práci se týkají zejména interpretace výsledků vzhledem ke zvolené metodice a 

jejímu ne zcela jasnému popisu a dále též příliš strohých či matoucích popisků obrázků. 

I přes výše uvedené nedostatky předkládaná práce splňuje požadavky kladené na práci diplomovou 

a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1) Jedním z vámi dobře zmapovaných poznatků je, že je v naší populaci stále vysoké procento 

incidence ZN děložního hrdla. Považujete toto za překvapivé, vzhledem ke screeningovému 

programu, který u nás běží od roku 2008? Je dobře nastaven ve srovnání s "úspěšnějšími" 

státy? Jsou známé sociální faktory, které hrají roli v compliance se screeningem? 

2) Ve své práci neuvádíte prevalenci HPV v Česku. Jaká tedy je a jak se prevalence liší v oblasti 

anogenitální a oblasti hlavy a krku? 

3) V kapitole věnované prevenci zdůrazňujete důležitost očkování proti karcinogenním 
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infekčním agens, přičemž v současné době je dostupné očkování pouze proti HBV a HPV. Od 

kdy se u nás očkuje proti HBV? Dá se odhadnout, kdy lze očekávat snížení incidence 

zhoubných nádorových onemocnění vlivem proočkovanosti populace proti HBV a HPV? 

4) Zabýváte se incidencí zhoubných novotvarů způsobenými infekčními agens, která je ve 

vyspělém světě relativně nízká. Jaká je ve vyspělém světě prognóza těchto rakovin? Lze 

srovnat prognózu např. rakoviny jater způsobené viry hepatitid a způsobené jinými 

rizikovými faktory či nádorů hlavy a krku (ne)způsobenými HPV? 

 

Datum: 17.5.2021  

Autor posudku: Mgr. Alžběta Hejtmánková  

 

Podpis: 


