
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Predispoziční faktory vzniku alergií XI. - vztah mezi 

výživou dítěte, péčí o dítě, velikostí rodiny, vstupem 

dítěte do kolektivu a rozvojem alergických 

ononemocnění dětí Jméno studenta, studentky Marie Štěpánková 

Jméno oponenta Mgr. Zdenka Kudláčková, Ph.D. 

      

II. Posudek oponenta 

 

Předkládaná diplomová práce je dotazníkovou studií zabývající se vybranými faktory, které se podílejí na 

rozvoji alergických onemocnění u dětí. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu alergiků v populaci je řešené téma 

velmi aktuální. 

Práce je členěna obvyklým způsobem na deset hlavních kapitol: úvod, teoretická část, experimentální část, 

výsledky, diskuse, závěr, souhrn, použitá literatura, přílohy. Příloha obsahuje použitá data zanesená do 

tabulek (27 stran) a dotazník v úplném znění (9 stran). Výsledky obsahují 35 grafů. Práce je sepsána na 87 

stranách. Autorka použila 17 domácích a zahraničních literárních pramenů. V teoretické části autorka uvádí 

hlavní fakta související se sledovanou problematikou. Podrobně popisuje imunopatologickou reakci,  

nejvýznamnější alergeny, diagnostiku alegických chorob, hygienickou hypotézu, atd. V experimentální části 

práce diplomantka přehledně popsala metodiku sběru dat, zpracování dotazníků, vyhodnocení a zpracování 

dat. 

Výsledky práce jsou prezentovány jasně a srozumitelně za použití grafů splňující všechny náležitosti včetně 

názvu, vysvětlivek, počtu osob a hladin významnosti. Ke každému grafu je vždy připojen komentář. 

V diskusi autorka porovnávala nálezy se studiemi v ostatních zemích a v závěru vše výstižně shrnula. Po 

obsahové i formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Výskyt formálních chyb je mizivý (např. str. 7, 8, 

9, 16, 30, 53..). Text je přehledný, dobře členěný. 

Domnívám se, že předložená práce splňuje požadavky kladené na tento druh práce a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

Připomínky a dotazy: 

 

1. Kapitolu 5.5 "Vliv péče o dítě na rozvoj atopie", by bylo možné nazvat vhodněji k danému obsahu, např. 

"Vliv formy umývání na rozvoj…" 

2. V seznamu literatury je drobná citační nejednotnost v citaci křestních jmen autorů. 

3. Na straně 11. uvádíte, že stav imunity dnešní populace je horší než před sto lety, opírá se toto tvrzení o 

fakta? 

4. Uveďte ještě jiný příklad choroby, kdy protilátky stimulují receptory endokrinní žlázy, kromě Graves-

Basedowovy choroby. 

  

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 30.5.2007 Podpis oponenta diplomové práce 

 


