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Autorka se zabývá stále aktuální problematikou vlivu znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatel. 

Pohybuje se v této problematice dlouhá léta, byla členkou mnoha týmů řešících tuto nelehkou otázku, 

což je vidět z řady publikací.  

Hodnotí několik oblastí s různým typem znečištění, v různých časových periodách různým způsobem, 

což znesnadňuje jakékoliv závěry. Má dlouholeté zkušenosti se znečištěním v Severočeském kraji, 

účastnila se aktivně výzkumů v projektu Teplice – Prachatice, vychází z řady publikací severočeských 

autorů. Řada těchto výsledků jsou retrospektivní pozorování (před rokem 1989). 

Dále hodnotí oblast Ostravska, dnes často diskutovanou oblast s pravděpodobně nejhorší situací 

z pohledu znečištění ovzduší (vzhledem ke zlepšeným podmínkám v severozápadních Čechách), další 

měření probíhala v Praze, v Tanvaldu, na Kladně. 

Za značně přínosné považuji měření osobní expozice matek a dětí, neboť takové studie jsou u nás dosti 

vzácné. Bohužel právě tato studie do jisté míry popírá výsledky rozsáhlé rešerše studií zabývajících se 

vlivem venkovního aerosolu na lidské zdraví. Velmi názorně je vidět, že je obtížné oddělit expozici 

znečištění z vnějšího a vnitřního prostředí budov a bez znalosti prostředí, respektive bez osobních 

odběrů jsou závěry poněkud nepřesvědčivé resp. dogmatické. 

Autorka ve shodě s vlastními měřeními formuluje závěry opatrně, pokud se však opírá o citovanou 

literaturu, jsou závěry mnohem radikálnější. 

Bylo by možné polemizovat s tím, že na Ostravsku je nejvyšší výskyt chronických onemocnění 

především nádorových. Pokud bychom vzali v úvahu nádory, které by se mohly dát do souvislosti 

s aerosolem, zjistíme, že Ostravsko je ve výskytu karcinomu plic na stejné úrovni jako Středočeský 

nebo Liberecký kraj, ale lépe než např. kraj Jihočeský, o Ústeckém a Karlovarském nemluvě. 

Relativně vyšší je v této oblasti výskyt karcinomu hrtanu (ale ne nejvyšší), tam ovšem hlavním 

rizikem je spíš aktivní kouření. 

Byla zmíněna expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Pomineme-li jejich expozici 

z cigaretového kouře, která se podílí na vzniku karcinomu plic, tak z hlediska profesionální expozice 

se uvažuje v této souvislosti o karcinomu močového měchýře, jehož nejvyšší výskyt nalézáme 

v Severozápadních Čechách a v Libereckém kraji.  



Pokud bychom chtěli doplnit výčet nejčastějších nádorů v naší republice, tak dvě lokalizace, ve 

kterých patří Česká republika na přední místo na světě, jsou karcinom ledvin s nejvyšším výskytem 

v Jihočeském a Plzeňském kraji, a pochopitelně kolorektální karcinom s velmi podobným výskytem. 

Pokud chceme hodnotit zdravotní stav dětí, konkrétně astmatické příznaky resp. alergie, vždy 

narážíme na velkou chybu, nemáme-li k dispozici spirometrická vyšetření. Pokud vycházíme jen ze 

záznamů pediatrů, tak již v počátcích projektu Teplice – Prachatice se zjistilo, že velmi záleží na osobě 

pediatra a rovněž na osobě rodiče (matky). 

Je tedy velmi složité jednoznačně říci, jak se znečištění venkovního ovzduší projeví na zdravotním 

stavu populace bez znalosti dalších faktorů osobní expozice včetně faktorů životního stylu a psychické 

pohody. 

Tam kde autorka používá vlastní sledování a studie, ve kterých byla přímo součástí týmu, je práce 

velmi dobrá, s výbornou schopností realisticky hodnotit zjištěné výsledky, jen s drobnými nedostatky 

(např. str.46: jest-li; str.22 epozice x expozice, atd.) . 

V částech, kde využívá citovanou literaturu, je práce slabší. Především je v textu řada „anglismů“ 

(bivariát, multivariát, konfidenční interval) a česky špatných formulací (respirační úmrtí, děti ze 

znečištění, dýchací nemoci, zvýšené příjmy do nemocnic atd.). Některé věty jsou díky tomu obtížně 

srozumitelné (např. str. 19 – jaký je poškozující efekt na mortalitu nebo přijetí do nemocnice?). 

Celkově práci dr.Rychlíkové hodnotím jako provokativní konfrontaci širokých znalostí ze světové 

literatury a vlastních rozsáhlých sledování (včetně osobních odběrů), které odráží celkovou nejasnou 

situaci v oblasti hodnocení vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel a mohlo by se stát základem 

pro další sledování a především seriózní diskuse nad touto problematikou. 

Dotaz:  

1. Které parametry, kromě znečištění vnějšího ovzduší, se mohou podílet na rozvoji 

chronických onemocnění dýchacích cest? 

 

Dr.Rychlíková splňuje kritéria pro disertační práci, doporučuji její přijetí. 

 

 

 

V Praze dne 12.9.2014      MUDr.Ivana Holcátová 

 


