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Epidemiologické a klinické aspekty vybraných infekčných chorôb a možnosti ich 

prevencie 

Práce je zpracována na 43 stranách, na 4 stranách je uveden seznam příloh. Nečíslovaná 

literatura je uvedena na 7,5 stranách. 

Téma je zpracováno pečlivě s odkazy na nejnovější zahraniční literaturu, citované prameny jsou 

dostatečné nejen kvalitou, ale i počtem (bohužel ho nelze upřesnit). Do textu je citlivě 

zapracováno 5 kvalitně zpracovaných obrázků, vesměs orientovaných na problematiku 

imunomodulace. 

Text obecné části (úvodu) je rozdělen do dvou základních kapitol: 1. Epidemiologické a 

klinické aspekty infekčných chorôb  a 2. Možnosti prevencie infekčních chorôb. Text obou 

kapitol je dále systematicky členěn do logických podkapitol. V rámci 2. kapitoly je zpracována 

podkapitola 2.1. Očkovanie. Domnívám se, že tato část měla být zpracována obšírněji. 

Postrádám zde např. přehled druhů očkovacích látek, konkrétní údaje o očkovacím kalendáři 

na Slovensku, metody sledování proočkovanosti a její vývoj…Naopak velmi podrobně a 

systematicky je zpracována podkapitola 2.1.2 Hodnotenie postvakcinačnej odpovede. Obdobně 

kvalitně, s nadhledem a kritickým přístupem je zpracována podkapitola 2.2 Imunomodulácia 

ako prevencia recidivujících infekcií. 

Kapitolu Vlastní práce tvoří 16 příloh, ve kterých jsou uvedeny kopie článků, které byly vydány 

vesměs v impaktovaných časopisech v letech 2009-2021. Témata jednotlivých publikací jsou 

velmi různorodá (nejčastěji se věnují obecně očkování, pneumokokovým infekcím,  covid-19 

a klíšťové encefalitidě).  

Závěry habilitační práce jsou zpracovány velmi originálně. Vycházejí z dat a závěrů 

jednotlivých článků sumarizovaných v přílohách. Jsou zde uváděna kritická hodnocení 

vyplývající ze sledování různých částí slovenské populace, z měnících se strategií prevence. 

Vzhledem k širokému zaměření jednotlivých publikací je proto i shrnutí velmi různorodé a 

odráží nejen aspekty prevence, ale i léčby u recidivujících infekcí. Vysoce je třeba hodnotit 

dílčí závěry ohledně aktuální epidemiologické situace ve vztahu k infekci covid-19 a ve vztahu 

k migraci. 

Celý text je psán kvalitní spisovnou slovenštinou, odborné termíny jsou užívány správně. 

Grafická úprava i členění textu je logické a příkladné. 

Práce potvrzuje a rozšiřuje dřívější pozorování jiných autorů. 

 

Doporučuji práci přijmout v předložené formě a na jejím základě doporučuji udělit titul 

docent pro obor epidemiologie. 

 

18.8.2022                                                                   prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 



 


