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Oponentský posudek dizertační práce 
 

Optimalizace věkové hranice mamografického skríningu u žen,  
možnosti zlepšení prevence karcinomu prsu u žen v ČR. 

 
Doktorské studium 
Obor: Preventivní medicína a epidemiologie 
Autorka: MUDr. Lívia Večeřová, MBA 
Oponent: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D. 
 
Předložená práce zaměřená na rutinní skríning u žen  s průměrným rizikem vzniku karcinomu prsu má 
celkem 77 stran textu, včetně 13 tabulek, 6 grafů, 4 obrázků a jedné přílohy. V seznamu použité 
literatury dizertační práce je celkem 81 položek.  
Práce je členěna standardním způsobem. V úvodní teoretické části autorka zařazuje přehled 
problematiky, včetně historie, etiologie, současné incidence a mortality maligních nádorů včetně 
nádorů prsu ve světě a v Evropě. Dále autorka podává přehled o současném stavu onkologické 
prevence, která je v České republice podložena legislativně. Velkou část úvodního textu věnuje 
autorka přehledu o národních populačních preventivních programech pro detekci karcinomu prsu 
v Evropě, USA, v ČR a ve vybraných státech.  
 
Aktuálnost tématu 
Téma této práce je vysoce aktuální. Na preventivní mamografické vyšetření v rámci skríningu chodí 
v ČR pouze kolem 63 % žen ve věku nad 45 let. Přitom je karcinom prsu nejčastějším zhoubným 
nádorovým onemocněním žen v ČR a incidence tohoto onemocnění v ČR má dlouhodobě stoupající 
tendenci.  
 
Cíl práce a hypotézy 
Prvním cílem práce bylo potvrdit význam zavedení celoplošného pravidelného vyšetření u žen ve věku 
40-45 let, které v současné době nejsou zahrnuty do rutinního skríningového programu v ČR, a 
druhým cílem bylo zároveň posoudit současný dvouletý interval skríningového programu ve 
vybraných věkových skupinách a zda by bylo možné tento interval případně prodloužit na tříletý. 
 
Metodika 
Projekt byl realizován formou kohortové retrospektivní studie, která vycházela z databáze 
Mamografického centra ve Fakultní nemocnici Bulovka. Autorka hodnotila nálezy skríningového 
mamografického vyšetření za období od 1.1.2008 do 31.12.2017. Do studie bylo následně zařazeno 
36 548 žen s průměrným věkem při vstupním mamografickém vyšetření 57,8 let. Ženy byly sledovány 
v průměru 4,2 roku. Nálezy ze studie byly prostřednictvím registru záznamů každoročně validovány 
Ústavem biostatistiky a analýz.  Riziko zhoubného nádoru prsu bylo hodnoceno pomocí prediktivního 
nálezu na základě závěru jednotlivých mamografických vyšetření hodnocením kategoriemi BI-RADS 
4+ a BI-RADS 5. Ženy s klasifikací BI-RADS 1 a BI-RADS 2 měly nález hodnocen jako negativní a 
pokračovaly v dvouletém skríningu bez dalšího doplňujícího vyšetření. Ženy s klasifikací BI-RADS 3  
měly nález s hodnocením pravděpodobně benigní a do 6 měsíců bylo požadováno další doplňující 



vyšetření. Získaná data byla analyzována pomocí standardní deskriptivní statistiky včetně analýzy 
pomocí softwaru STATA. 
 
 
Z výsledků práce vybírám: 
Roční prediktivní nález byl 2,3 na 1 000 žen ve věku 40-45 let a významně se nelišil od nálezu u žen 
ve věku 45-50 let, kde dosahoval hodnotu 3,3.  
Autorka retrospektivní analýzou potvrdila, že preventivní mamografické vyšetření má u žen význam 
již od 40 let věku.  
Dále potvrdila, že skríningový interval lze bezpečně prodloužit ze dvou let na maximálně tři roky 
pouze u žen ve věku 50-70 let.  
Pokud se tento interval prodlouží nad 3 roky, zvýší se pravděpodobnost výskytu prediktivního nálezu 
1,7x bez ohledu na věk žen.  
U žen nad 70 let data ze studie prokázala význam pravidelného skríningu ve dvouletém intervalu. 
 
Otázky na autorku: 
 

1) Proč je v Austrálii a na Novém Zélandu jedna z nejvyšších incidencí na zhoubný nádor prsu? 
2) Jakým způsobem by bylo možné přesvědčit ženy k preventivnímu vyšetření? 
3) Budou Vaše výsledky zohledněny v prevenci karcinomu prsu v ČR? 

 
Závěr oponentského posudku: 
 
Předložená práce je plně souladu s náplní a cíli studijního oboru Preventivní medicína a epidemiologie 
a splňuje požadavky pro doktorskou dizertační práci. Téma práce je v současné době velmi aktuální. 
Velikost souboru a způsob jeho zpracování výrazně podporují výsledky, které mají velký význam pro 
nastavení skríningového vyšetření. 
 
Doporučuji předloženou práci k obhajobě před oborovou komisí Preventivní medicína a 
epidemiologie a navrhuji udělení titulu Ph.D. 
 
 
 
MUDr. Kateřina Fabiánová, PhD. 
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí  
Centrum epidemiologie a mikrobiologie 
Státní zdravotní ústav                                                        V Praze dne 10.5.2021 

 


