
Zápis z obhajoby MUDr. Veroniky Wertzové 

konané dne 19. února 2009 

Přítomní členové komise pro obhajoby: 

MUDr. Lenka Borská, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Fiala, CSc., 

Doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc., Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc., 

Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. 

Omluvení: Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 

Hosté: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. (školitel-specialista), 

Prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc. (oponent), 

MUDr. Martina Havlíčková (oponent), 

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., Mgr. Pelikánová, MUDr. Lenka Kotingová, 

MUDr. Dana Čížková, Ph.D. 

Obhajobu zahájil Doc. Ing. Zdeněk Fiala, CSc., předseda komise pro obhajoby disertačních 

prací. Seznámil přítomné se stručným odborným životopisem MUDr. Wertzové, rozené 

Lesné, představil téma její disertační práce: ,,Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem 

kontrolovaná, mezinárodní a multicentrická studie IV. fáze, která má prokázat účinnost 

očkovací látky proti chřipce Fluarix podané nitrosvalově dospělým osobám" a podal 

přehled přednáškové a publikační aktivity disertantky doplněný o práce, které vyšly nebo byly 

zaslány do tisku od doby vytištění Autoreferátu. Podle aktualizovaných údajů je MUDr. 

Wertzová k datu obhajoby autorkou 4 původních vědeckých prací (z toho 2x jako první 

autor), přičemž 2 z těchto čtyř prací byly publikovány v časopisech s IF - Vaccine (IF 3.377) 

a BMC lnfectious Diseases (IF 2.02). Další původní práce byla zaslána k uveřejnění 

v časopise Journal oj lnfectious Diseases (IF 6.035) a je t.č. v recenzním řízení opravené 

verze. Z další publikační aktivity je možné ještě zdůraznit 2 přehledové články a jednu 

kapitolu v monografii. 

Následně přečetl docent Fiala posudek školitelky a vedoucí školícího pracoviště doc. MUDr. 

Jindry Šmejkalové, CSc. a posudek školitele-specialisty prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc. 

Poté přednesli své posudky Prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc. a MUDr. Martina Havlíčková, 

kteří byli oponenty disertační práce. Oba vyzdvihli aktuálnost a medicínskou závažnost práce, 



zdůraznili, že tato neměla žádné zásadní odborné chyby a přednesli své připomínky a otázky, 

které MUDr. Wertzová uspokojivě vysvětlila. Diskutovalo se zejména o tom, zda byl v dané 

sezóně proveden výběr očkovacího kmene B správně a o bezpečnosti očkování proti chřipce u 

těhotných žen. 

Předsedající dále informoval přítomné o tom, že do data obhajoby nedošla žádná oficiální 

připomínka a zahájil diskusi. 

V rámci diskuse byly položeny následující dotazy. 

• MUDr. Borská se ptala, jak byl prováděn výběr lidí do studie.

• Doc. Šmejkalová: Zda byla společnost GlaxoSmithKline Biologicals, která vyrábí

očkovací látku proti chřipce Fluarix srozuměna s tím, že část výsledků získaných

v rámci realizované mezinárodní studie bude použita v disertační práci MUDr.

Wertzové. Profesor Beran, koordinátor české části ukázal přítomným písemný souhlas

Jeane-Marie Devaster, ředitelky výzkumu a vývoje protichřipkových vakcín GSK

Biologicals, která vyzdvihla aktivní účast disertantky na celé studii a projevila souhlas

s užitím výsledků uvedené klinické studie v její disertační práci (viz příloha).

• Doc. Chaloupka: Zda byly nalezeny rozdíly v efektivitě vakciny u české a finské části

studie. - Takové rozdíly nebyly nelezeny.

• Doc. Hlúbik: Zda byla respirační onemocnění (ILI) zaznamenaná u očkovaných

probandů verifikána rtg či CRP. Rtg vyšetření děláno nebylo, CRP bylo součástí

standardní vyšetřovací baterie na průkaz ILI (Influenza Like Illness).

• Doc. Chlíbek: Jaký názor má dr. Wertzová na očkování proti chřipce u dětí 0-5 let?

Dr. Wertzová doporučuje proočkovat kontakty, ale ne děti této věkové kategorie.

• Doc. Chlíbek: Jaký názor má dr. Wertzová na připravovanou intradermální aplikaci

očkovací látky proti chřipce? V diskusi k této otázce bylo zdůrazněno, že účinnost

vakcíny bude pravděpodobně horší u starších/starých lidí či u atopiků, tedy že kvalita

kůže a případné kožní onemocnění mohou při tomto typu podání účinnost očkovací

látky snižovat.

• Doc. Fiala: Zda byla v rámci provedené studie zaznamenaná odlišná reaktogenita

v závislosti na věku (starší x mladší) či pohlaví (muži x ženy). Dr. Wertzová: Z tohoto

hlediska nebyly výsledky hodnoceny. Byla porovnávána pouze skupina s látkou

Fluarix a placebem. Diskutována byla skutečnost, že ženy jsou v zaznamenávání

případných vedlejších účinků pečlivější, a tudíž jich vykazují více než muži.



@ Doc. Chlíbek: Zda byly zaznamenány rozdíly u různých etnik. Dr. Wertzová: Tyto 

zaznamenány nebyly, vzhledem k tomu že soubor byl tvořen z 99% bílou populací 

pocházející z Evropy. 

Po ukončení diskuse se konala neveřejná část zasedání, které se zúčastnilo 6 členů komise 

pro obhajoby, z nichž Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. jako školitelka, měla pouze 

hlas poradní. 

Výsledek hlasování: udělení titulu PhD. MUDr. Veronice Wertzové. 

Zápis sepsala a za správnost odpovídá: 

V Hradci Králové dne 23. února 2009 

Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. 

Doc. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. 

předseda komise pro obhajoby 

OR Hygiena a preventivní lékařství 

T1 


