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 V předložené  práci autorka dokazuje svoji erudici a komplexní znalosti 

týkající se virových hepatitid, text je čtivý a srozumitelný. Práce má 90 stran, v 11 

přílohách jsou uvedeny publikace, u 5 z nich je prvním autorem. 

   Práce je členěna do 6 kapitol. První kapitola „Virové hepatitidy“ je 

nejobsáhlejší a podává celkový přehled o virových hepatitidách A – E, dále pak krátce 

o hepatitidě G a TT a SEN virech. Do podkapitol „Virová hepatitida B“, „Virová 

hepatitida C“, „Virová hepatitida D“, „Virová hepatitida E“ a „Hepatitida G“ jsou 

včleněny části „Vlastní práce“, odkazující na publikace v přílohách. V textu je 

podrobně popsána etiologie, přenos a epidemiologie, patogeneza, klinický průběh, 

léčba, prevence a výskyt jednotlivých typů virových hepatitid na Slovensku. Podává 

tak ucelený pohled na tuto aktuální problematiku. V kapitole „Diskuse“ si u hepatitidy 

A všímá snížení výskytu tohoto onemocnění na Slovensku, ale upozorňuje na 

přetrvávající šíření infekce v romské komunitě. Preventivní očkování vedlo k poklesu 

výskytu hepatitidy B, v práci je správně upozorněno na snížení rizika potransfúzní 

hepatitidy zavedením rutinního vyšetřování anti HBc protilátek u dárců krve. Autorka 

je z pracoviště, které se dlouhodobě úspěšně zabývá léčbou chronické virové 

hepatitidy B a C. V diskusi zmiňuje nejnovější trendy v léčbě chronické hepatitidy C. 

Ke zvýšení prevalence autochtonní hepatitidy E došlo v celé Evropě, a tedy i na 

Slovensku. K častějšímu záchytu tohoto onemocnění jistě napomohla osvěta 

zdravotníků a dostupnější diagnostika. 

Publikace uvedené v přílohách 1-11 potvrzují autorčinu systematickou práci 

v oblasti virových hepatitid, vědecký zájem o tuto problematiku a mezioborové 

propojení. Vlastní pozorování a výsledky plně vystihují přiložené články.  

Seznam literatury je aktuální a jistě dostačující.  

K předkládané práci nemám žádné kritické připomínky.  

                 
             Předložená práce MUDr. Zuzany Paraličové, PhD. na téma  „Aktuálne trendy   

           v problematike vírusových hepatitíd“ splňuje všechna kritéria, která jsou kladená na  

           habilitační práci.  



           Doporučuji proto, aby vědecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích  

           udělila i na základě předkládané práce MUDr. Zuzaně Paraličové, PhD. titul docenta. 

 

 

Autorce bych rád položil tyto otázky: 

1. Jakým způsobem je na Slovensku organizována léčba chronické hepatitidy C? 
 

2. Máte vlastní zkušenosti s použitím ribavirinu u virové hepatitdy E? 
 

 

 

          V Hradci Králové 9.5.2017  

                                                                

                                                                             Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. 

 

 

 

   

    

                                     

       


