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„Incidence vnějších genitálních lézí (EGL) způsobených nákazou lidskými 

papilomaviry v české populaci“ 

 

 

 
Disertační práce, kterou předložil RNDr.Marek Petráš jako výsledek doktorského 

studijního programu má celkem 145 stran z toho 140 stran vlastního textu, dále 5 stran 

literárních odkazů. Disertační práce je podložena studiem 79                                                                                                                                                                                                                                         

titulů, které jsou zaměřené na řešenou problematiku. Jako přílohy jsou předloženy xerokopie 

dvou impaktovaných publikací, zabývajících se studovanou problematikou.                                      

 Zvolené téma je velice závažné a aktuální, protože akuminální kondylomata sice 

nejsou život ohrožujícím jevem, ale mohou svými příznaky výrazně zhoršovat kvalitu života 

postiženého jedince.  

V předložené disertační práci autor prokazuje dobrou znalost problematiky i 

metodickou připravenost. Kromě toho dokazuje, že je schopen fundovaně vést vědecké studie 

i v budoucnosti, protože předložená studie ukazuje možnost provedení intervence pomocí 

cílené imunizace. 

Práce je rozdělena do 10 částí. V úvodní kapitole se autor věnuje popisu genitálních 

bradavic jak z klinického tak i epidemiologického hlediska. Tato část velmi fundovaně 

shrnuje poznatky vztahující se k tomuto tématu a poukazuje na dobrou orientaci autora 

v diagnostice a léčbě popisovaného onemocnění. 

Ostatní kapitoly se už zabývají cílem, metodikou a výsledky rozsáhlé epidemiologické 

studie. Ze 603 oslovených zdravotnických zařízení v České republice bylo 328 ochotno 

spolupracovat. Byla zjištěna celoživotní prevalence akuminátních kondylomat 5,5% s nejvyšší 

prevalencí v mladších věkových skupinách a dále bylo zjištěno, že 4HPV očkování 

prokazatelně snížilo výskyt tohoto onemocnění v běžné populaci na rozdíl od neočkovaných 

nebo očkovaných 2HPV vakcínou. 

V závěru je zdůrazněna potenciální hrozba nekontrolovaného šíření HPV infekce a 

podpora očkování výhradně kvadrivalentní vakcínou, případně monovalentní vakcínou, která 

je v Evropské unii k dispozici od podzimu roku 2015.  



V posledních kapitolách jsou další obvyklé kapitoly disertační práce jako je souhrn 

česky i anglicky, seznam literatury a práce autora související s disertační prací. 

 

 Práce shrnuje dosavadní znalosti a zkušenosti autora. Vychází z dobrých literárních 

znalostí a představuje kvalitní pracovní výsledek postgraduálního studia v doktorském 

studijním programu. Je dobře psaná a po formální stránce přitažlivá. Práce se zabývá velmi 

aktuálním tématem, je metodicky dobře zpracována a dobře jsou interpretovány i výsledky 

vlastní práce. 

 

 

K práci mám pouze jednu otázku: 

 

1. Jaké metody zdravotní výchovy byste doporučoval pro omezení rizika přenosu 

onemocnění při střídání většího počtu sexuálních partnerů? 

 

ZÁVĚR 

V souhrnu mohu konstatovat, že předložená doktorská disertační práce „Incidence vnějších 

genitálních lézí (EGL) způsobených nákazou lidskými papilomaviry v české populaci“ 

splňuje podmínky dle § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. Autor prokázal 

schopnost zpracovat zadané téma a disertační práce je přínosem pro klinickou i preventivní 

medicínu. 

 

Doporučuji, aby byla disertační práce přijata k obhajobě a na základě úspěšné 

obhajoby, aby byl RNDr.Marku Petrášovi udělen akademický titul doktor, ve zkratce 

Ph.D. 

 

 

V Ostravě 1.2.2016                                         

 

Prof.MUDr.Vladimír Janout,CSc.                              

Ústav epidemiologie a OVZ LF OU v Ostravě 


