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11. Celkové stanovisko oponenta k práci
Doporučení k obhajobě
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Komentář a připomínky k textu:
* Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Hormonální antikoncepce je nejpreferovanější metodou antikoncepce, proč tomu tak je, přestože má
rizika TEN podle Vašeho názoru?
2. Jaký existuje vztah mezi délkou užívání antikoncepce a rizikem TEN?
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