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II. Posudek oponenta 

 

Předložená práce je dotazníkovou studií zabývající se vybranými faktory, které se podílejí na rozvoji 

alergických onemocnění u dětí. 

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

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

byla použita při vytváření grafů (19 stran), a dotazník v úplném znění (9 stran). Kapitola výsledky obsahuje 

úctyhodný počet grafů (67). Práce je sepsána na 73 stranách. Autorka použila 45 domácích a zahraničních 

literárních pramenů. V teoretické části autorka uvádí hlavní fakta související se sledovanou problematikou. 

Podrobně popisuje alergická onemocnění, imunopatologickou reakci, nejvýznamnější alergeny, vliv 

infekčních onemocnění a okolnosti léčby na vznik alergie, 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 bohatě porovnávala své nálezy se studiemi v ostatních zemích a v závěru vše výstižně 

shrnula. Po obsahové i formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Text je přehledný, dobře členěný, 

s naprostým minimem drobných chyb. Rovněž seznamu literatury nelze nic vytknout. Práce psána velmi 

kultivovaným jazykem. 

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

k obhajobě. 

 

Dotazy a připomínky: 

 

1. V názvu kapitoly 4.1.2 jste použila termín "obličejových dutin". Pro tyto dutiny existuje název "vedlejší 

dutiny nosní". Domnívám se, že by bylo vhodnější použít tento odborný termín v názvu kapitoly, a to i přesto, 

že v přiloženém dotazníku uvádíte, pravděpodobně pro lepší srozumitelnost široké veřejnosti, termín 

"obličejové dutiny". 

2. Ve své práci jste se zabývali vlivem a způsobem léčby infekčních nemocí na vznik alergie (antibiotika), 

máte nějakým způsobem podchyceno užívání probiotik u sledovaných dětí v této souvislosti?? 
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