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Markéta Novotná začala s naznačeným projektem na popud členů týmu z FN v Hradci Králové a FaF UK. 
Výsledky z diplomové práce budou součástí výstupů z grantového projektu IGA MZ 15-29225A „Studium 
vaginální mikrobioty ve vztahu k rekurentnímu vulvovaginálnímu diskomfortu“.  Podstatou práce bylo 
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