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Téma PGS studia: Podpora implementace personalizovaného screeningu zhoubných nádorů 
pomocí nástrojů matematického a statistického modelování  
 
Anotace: Sekundární prevence v podobě onkologických screeningových programů si klade za 
cíl detekovat nádorová onemocnění včas, a tím umožnit nalezené onemocnění zcela vyléčit. 
V současné době jsou na populační úrovni zavedeny tři screeningové programy – screening 
karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorektálního karcinomu.  Od začátku roku 2022 je také 
spuštěn populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic. Mezi odborníky v oblasti 
onkologické prevence zároveň probíhají diskuze o zavedení organizovaného screeningu 
karcinomu prostaty, jež je v evropských zemích nejčastěji se vyskytujícím nádorovým 
onemocněním u mužů.  
 
Pro správné fungování a dosažení cílů screeningového programu je důležité zajištění pečlivé 
organizace a dodržování kvality, a také kontinuální monitoring. U nově zaváděných programů 
je zásadní správná počáteční implementace v rámci sledované populace, která by měla být 
podpořena medicínou založenou na důkazech (např. frekvence screeningového vyšetření, 
definice cílové skupiny, nastavení algoritmu vyšetření). U již zavedených screeningových 
programů je pak důležité reflektovat případné změny v mezinárodních doporučeních a návrhy 
odborných společností (např. změna věkové hranice, změna algoritmu vyšetření). U nových 
programů screeningu karcinomu plic a prostaty nabývá oproti tradičním univerzálním 
screeningovým programům jejich personalizace, ať už na úrovni cílové populace (screening 
karcinomu plic u těžkých kuřáků) nebo změny přístupu dle individuálního rizika (dle hladiny 
PSA u screeningu karcinomu prostaty). Podobná transformace v následujících letech 
pravděpodobně čeká i tradiční screeningové programy karcinomu prsu, děložního hrdla  
a kolorektálního karcinomu.  
 
Hlavním cílem této práce je vytvoření komplexního nástroje pro modelové hodnocení nově 
zaváděných onkologických screeningových programů, případně implementačních změn v již 
fungujících programech. Součástí tohoto nástroje by mělo být hodnocení zdravotních přínosů 
a potenciálních rizik, zároveň by měla být hodnocena nákladová efektivita sledovaných 
programů. Optimalizace screeningových programů prostřednictvím jejich personalizace pak 
může zahrnovat i vývoj nebo adaptaci nástrojů pro stanovení individuálních rizik pro použití 
v klinické praxi. Výsledky této práce by měly sloužit jako podklady pro rozhodovací procesy 
v oblasti zdravotní politiky a pro doplnění metodik screeningových programů. 
 
  



Financování experimentální práce: Statistická analýza bude založena na datových zdrojích 
dostupných v rámci společného pracoviště Institutu biostatistiky a analýz LF MU a Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR, které je zřízeno pro podporu zdravotní politiky mj. 
v oblasti screeningových programů.  
 
Informace o financování PGS pozice mimo stipendium: Student bude aktivně zapojen do 
projektů řešených na společném pracovišti Institutu biostatistiky a analýz LF MU / Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR.  
 
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady:  
Minimální publikační aktivita studenta v rámci studia představuje 1 prvoautorskou publikaci 
s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopisech s hodnotou 
IF ve 3. kvartilu oboru (Q3). Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je také zahraniční stáž 
v délce nejméně 1 měsíc, která je neoddělitelnou součástí studia. Student se v rámci svého 
studia bude podílet na výuce v rámci kmenového pracoviště, tedy Institutu biostatistiky  
a analýz LF MU a/nebo vedení bakalářských či diplomových prací studentů bakalářských či 
magisterských programů. Předpokládá se výborná znalost anglického jazyka.  
 
Informace o školiteli:   
Školitel pracuje jako vedoucí oddělení mezinárodních vztahů na Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky ČR, zároveň je také vědeckým vedoucím Národního screeningového 
centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Působí rovněž jako odborný asistent 
na Institutu biostatistiky a analýz LF MU. V rámci akademického působení byl vedoucím  
9 bakalářských a 10 magisterských závěrečných prací. Je autorem/spoluautorem řady 
publikací (80 publikací dle WoS, citační ohlas dle WoS 1 317, h-index dle WoS 18). Účastní se 
řady českých i zahraničních projektů, např. ProstaPilot AZV NU22-09-00539 (screening 
karcinomu prostaty s využitím magnetické rezonance) nebo projekt PERCH GA 101075314 
(podpora rozšíření očkování proti lidskému papilomaviru s cílem eliminovat rakovinu 
děložního hrdla). 
V případě dotazů kontaktujte přímo školitele: majek@iba.muni.cz 
 
 
 

mailto:majek@iba.muni.cz
mailto:majek@iba.muni.cz

