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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená práce je dotazníkou studií na aktuální téma, která vznikla za použití strukturovaných, 

polouzavřených a anonymních dotazníků (2050 kusů). Práce má obvyklé členění na osm hlavních kapitol. Je 

sepsána na 172 stranách včetně přílohy obsahující 386  tabulek, seznamu škol, kam byly dotazníky zaslány a 

dotazníku. V úvodu autorka zřetelně charakterizuje zaměření práce: zjištění predispozičních faktorů vzniku 

alergických onemocnění a astmatu u dětí v ČR. Cíle jsou blíže specifikavány na straně 31. Teoretická část je 

sepsána na 31 stranách. Text této části přináší přehledně základní fakta o sledované problematice se 

zaměřením na typy alergických reakcí, základní typy alergenů, charakteristiku astma bronchiale, prevalenci 

alergií v ČR, okolnosti ovlivňující vznik alergií (např. průběh těhotenství, mikrobiální zátěž, typ porodu, 

probiotika atd.). Experimentální část obsahuje v úvodní části popis metody, charakteristiku použitého 

materiálu, pracovní postup, způsob zpracování dotazníků a získaných údajů, statistické hodnocení dat, dále 

přináší v grafech (č.1 až č.386) získaná data. Výsledky jsou prezentovány jasně a srozumitelně. Grafy splňují 

veškeré náležitosti včetně jejich bohatého komentáře. V diskuzi autorka shrnuje své výsledky a diskutuje je 

se studiemi ostatních autorů tuzemských či zahraničních. V některých případech nelze nálezy porovnávat 

s ostatními studiemi, neboť se sledováním vybraných parametrů, v těchto souvislostech, doposud nikdo 

nezabýval (např. zvracení). Závěr je výstižný a dobře shrnuje nalezená fakta. Litaruratura obsahuje seznam 

48 domácích a zahraničních pramenů. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, v textu je jen 

minimum drobných chyb.  

 

Dotazy a připomínky: 

1. Na straně 9 uvádíte: …že zdrojem alergenů jsou slzné nebo slinné žlázy domácích zvířat, které se po 

zaschnutí dostávají do prostředí…pravděpodobně myslíte sekret těchto žláz, nikoliv zaschlou žlázu či přímo 

zaschlé zvíře.. 

2. V textu se během citace občas objevuje i zkratka křestního jména autora, seznam literatury by mohl být 

veden pečlivěji. 

3. Uveďte některá probiotika schválená pro kojence a děti do 4 let. 
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