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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Risk factors affecting endometriosis in women of reproductive age, ALSWH 
study (Rizikové faktory související s endometriózou žen v reprodukčním věku, ALSWH Studie)
   
 
Autor práce: Bc. Karolina Olsarova  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cilem predkladane diplomove prace je (1) systematicke shrnuti literatury o rizikovych faktorech 

endometriozy zen v reprodukcnim veku a (2) analyza vztahu moznych rizikovych faktoru 

s endometriozou u zen ucastnicich se australske ALSWH studie. Pro svou praci si autorka stanovila 

pracovni hypotezy, ktere jsou realne a podlozene literaturou. Snad by se dalo polemizovat 

s formulaci posledni hypotezy, ktera neni zcela v souladu s nazvem prace. V nazvu autorka 

nespecifikuje dve hlavni expozice, kterych se tykaji prvni dve hypotezy. Ve treti hypoteze nazyva 

dalsi expozice confoundery. Vzhledem k autorcine pristupu k systematickemu review v prvni casti 

prace bych navrhoval posledni hypotezu preformulovat. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Prace s literaturou je nadprumerna. Autorka pripravila systematicke review vysoke urovne. Odkazy 
na zdroje dat a literaturu odpovídají zvolenému tématu a jsou v souladu se zásadami citací v 
odborných textech. Seznam citovane literatury zahrnuje temer 100 polozek a je svym rozsahem 
odpovidajici. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

V casti systematickeho souhrnu literatury pouzila autorka odpovidajici metodologii vcetne protokolu 

PRISMA. K teto casti nemam zadne dalsi komentare. 

V analyticke casti autorka take pouzila odpovidajici metodologii at jiz v casti popisne ci regresni. 

Pouze bych navrhoval pouziti dalsich testu, jako naprikladu testu trendu u ordinalnich promennych 

(napriklad koureni). V diskuzni casti bych vsak ocekaval diskuzi moznych alternativnich metod prace 

s daty, at uz prace s chybejicimi udaji (missing values) ci jinych technik modelovani dat jako 

napriklad Structural equation models (SEM). 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky jsou přehledně prezentované v tabulkách, podrobně popsané a dostatečně 
interpretované. V souvislosti s pripominkou v predchozi sekci predpokladam, ze efekt koureni by 
mohl byt statisticky signifikantni v pripade testu trendu.  
Struktura analytické části je logická, jednotlivé casti na sebe plynule navazují a společně tvoří 
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ucelenou práci. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Odpovedi na vyzkumne otazky jsou popsany podrobne. Ocekaval bych vsak podrobnejsi diskuzi, 

detailnejsi porovnani autorcinych vysledku s dostupnou literaturou. Stejne tak bych ocekaval 

mnohem podrobnejsi diskuzi metodologickych aspektu studie. Zejmena se mi zda, ze diskuze 

chybejicich hodnot v databazi je velmi omezena a neobsahuje mozne dusledky vyberoveho zkresleni 

na vysledky studie. Redukce puvodniho souboru z vlny 1 o zhruba 5000 osob, ktere se neucastnily 

druhe vlny studie by jiste mela byt v diskuzi zminena spolu s hypotezou, jak tato redukce muze 

ovlivnit predlozene vysledky. Autorka by mela diskutovat jak dalsi metodologicke aspekty, jako napr. 

residualni confounding (existuji dalsi promenne, ktere treba nebyly k dispozici, ale za optimalnich 

podminek by mely byt v analyze pouzity?) nebo potencialni misklasifikace endometriozy ci 

nekterych rizikovych faktoru, mohou ovlivnit predkladane vysledky 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Diplomova prace ma dostatecny rozsah a odpovidajici cleneni. Rozsah prace je primereny a 

odpovida pozadavkum diplomove prace. Velmi ocenuji, ze prace je predlozena v anglickem jazyce. 

Anglictina je odpovidajici. Snad jen bych upozornil na preklep v abstraktu, kde by autorka mela 

zmenit „exposers“ na „exposures“. 

Autorka upozornuje, ze kapitola 3 byla pripravena za jejiho pobytu v Australii pod supervizi Prof. 

Mishra. Autorka by mohla podorobneji vysvetlit jak rozsahla byla role Prof. Mishra pri priprave teto 

kapitoly. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Predlozena diplomova prace vycerpavajicim zpusobem shrnuje existujici literaturu na dane tema. 
Tato teoretická část je logicky provázána s analytickou částí. Autorka stanovila hypotézy v souladu s 
odbornou literaturou a poté tyto hypotézy analyzovala pomocí vhodně zvolených metod. 
Předložená práce tímto splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Autorka prokázala, že je 
schopna uplatnit své znalosti při řešení zadané úlohy a kvalitně zpracovat odbornou studii. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1. V jedne sekci autorka naznacuje, ze data o zavisle promenne se vyskytuji i v naslednych, 
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nepouzitych, vlnach studie. Pokud tomu tak je, mohla by tato data byt pouzita bez toho, ze 

by byla redukovana velikost analytickeho vzorku? 

2. Existuji v databazi dalsi socioekonomicke promenne, zejmena takove, ktere se vztahuji 

k rodicum ci ranemu detstvi? Pokud ano, bylo by vhodne takoveto promenne zaclenit do 

analyzy jako dalsi nezavisle promenne? 

3. Autorka zminuje, ze 36.7% chybejicich udaju o porodni vaze je problemem pro interpetaci 

vysledku. Muze autorka popsat, jak by se mohly vysledky zmenit, pokud by takoveto 

chybejici udaje v databazi neexistovaly? 

 

Datum: 20.5. 2019  

Autor posudku: Profesor Hynek Pikhart, PhD  

 

Podpis:  


