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POSUDEK ŠKOLITELE na ing. Moniku Marejkovou

Ing. Monika Marejková nastoupila do naší odborné skupiny Střevní bakteriální infekce Centra
epidemiologie a mikrobiologie SZÚ po promoci v září 2005. Od samého začátku se velice
aktivně zapojila do odborné činnosti.

Nejdříve se seznámila s problematikou NRL pro stafylokoky, kde brzo po nástupu zavedla
metodu detekce genu mecA metodou PCR. Poté se věnovala problematice NRL pro salmonely
a zavedla opět metodou PCR subtypizaci některých sérotypů salmonel.

Její činnost se potom soustředila především na problematiku NRL pro E. coli a shigely. Brzo
byla jmenována zástupkyní vedoucí a protože předchozí vedoucí prakticky ihned odešla do
důchodu, musela neoficiálně vykonávat funkci vedoucí NRL. Po seznámení se s doc.
Martinou Bielaszewskou, přední odbornicí na problematiku enterohemoragických E. coli
(EHEC), byla na její doporučení pozvána ředitelem Konzultačního centra pro hemolyticko-
uremický syndrom (HUS) na Univerzitě v Münsteru na měsíční stáž. Na tomto prestižním
pracovišti se seznámila  s moderními metodami v laboratorní diagnostice kmenů EHEC. Po
osobních zkušenostech jí ředitel, prof. Helge Karch stáž prodloužil o měsíc.

Po návratu do SZÚ začala ihned zavádět a optimalizovat nové metody v práci NRL. Tím byla
výrazně zkvalitněna laboratorní diagnostika patogenních kmenů EHEC. Informaci o jejich
přítomnosti ve stolici pacienta je možné nahlásit ošetřujícímu lékaři v nejkratší možné době.
To je velice důležité pro rozhodování klinika o správné volbě terapie.

Z preventivního aspektu bylo velice důležité navázání spolupráce NRL s orgány Ochrany
veřejného zdraví (krajskými a dalšími epidemiology), a to při sledování bezpříznakového
nosičství v rodinách pacientů s infekcí EHEC a při vyhledávání možných zdrojů infekce. Ing.
Marejková velice iniciativně kolegy v terénu informuje a často i organizuje epidemiologické
šetření a sama si vzorky (stolic, potravin, vody i feces domácích zvířat – potenciálních zdrojů
infekce) zajišťuje. Během dizertační práce se v jednom případě skutečně podařilo najít zvířecí
zdroj (ovce z rodinné farmy).

Perfektní je spolupráce  ing. Marejkové s pracovištěm, které se nejvíce věnuje nemocným
dětem s HUS, Pediatrickou klinikou v nemocnici v Motole, konkrétně s doc. Bláhovou.

Díky nově zavedeným metodám i díky aktuálním informacím z münsterské laboratoře se jí
podařilo ihned zachytit jeden importovaný kmen EHEC O104, který vyvolal velkou epidemii
průjmových onemocnění a HUS v květnu až červenci v roce 2011 v Německu. Tuto infekci si
americká turistka, která byla hospitalizována s krvavým průjmem v nemocnici Na Bulovce,
přivezla z pobytu v severním Německu.

Ing. Marejková ochotně spolupracuje s kolegy z terénních laboratoří a pomáhá jim, hlavně
osobním telefonickým kontaktem v řešení problémů v laboratorní diagnostice kmenů EHEC.
Jejím příchodem do SZÚ se činnost NRL výrazně zkvalitnila a to bylo vyjádřeno i
doporučením ředitele SZÚ hlavnímu hygienikovi ČR ke jmenování ing. Marejkové vedoucí
NRL pro E. coli a shigely s účinností od 1. 6. 2011.
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Ing. Marejková i velice obětavě plnila nárazové úkoly vedení odborné skupiny, kdy v letech
2011 a 2012 musela zpracovat a diagnostikovat v průběhu jednoho měsíce přes tisíc vzorků
kampylobakterů, zaslaných v rámci vyšetření ATB rezistence pro studii ECDC.

Ing. Marejková pilně publikuje v odborných časopisech a to jak v mezinárodních s impakt
faktorem, tak i v tuzemských, především v měsíčníku Zprávy Centra epidemiologie a
mikrobiologie. Bohatá je i její přednášková činnost na tuzemských konferencích (Pečenkovy
epidemiologické dny, Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, Semináře Společnosti pro
epidemiologii a mikrobiologii a d.) Své výsledky prezentovala i na 4 posterech na
mezinárodních konferencích.

Opakovaně se úspěšně zapojila do Soutěže o Cenu ředitelky SZÚ pro mladé vědecké
pracovníky, v loňském roce získala dělené 1. místo.

Jako školitel musím pochválit její přístup k sepisování dizertační práce, kdy se plně projevila
její pečlivost při analýzách velkého počtu výsledků, které při studiu na své dizertaci získala.
To také bylo důvodem, že při zodpovědné a časově velice náročné funkci vedoucí NRL
podává dizertační práci kombinovaného doktorského studia po 8 letech.

V Praze, 29.4.2014

RNDr. Petr Petráš, CSc., školitel,
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