
UNIVERZITA KARLOVA 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra sociální a klinické farmacie    

Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Autor/ka práce: Tereza Jelínková  

Vedoucí práce: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.,   

Garant práce:   

Oponent/ka: PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D.   

 

 
 

Rok obhajoby: 2020

Název práce:  
Postoje a znalosti o očkování proti HPV IV  

 

 
Rozsah práce: počet stran: 61, počet obrázků: 0, počet tabulek: 11, počet citací: 37   
 

Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části: výborná   

b) Náročnost použitých metod: výborná   

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost): výborné   

d) Kvalita získaných experimentálních dat: výborná   

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost): výborné    

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy: výborné   

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků: výborná     

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů: výborná   

i) Splnění cílů práce: výborné    

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů: velmi dobré   

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň): velmi dobrá   

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): výborná   

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce má standardní členění na 
teoretickou a praktickou část s logickou strukturou kapitol a podkapitol. V teoretické části se 
autorka věnuje typům lidského papilomaviru (HPV) a onemocněním, které jsou s HPV infekcí 
spojeny. Přehledně uvádí i mechanismy depistáže, diagnostiky HPV infekce a na závěr 
teoretické části věnuje prostor pro preventivní řešení v podobě vakcinace. Autorku chválím 
za výběr tématu, které mapuje současné názory a znalosti studentů na vakcinaci proti HPV a 
přináší prostor pro využití výstupů k lepší edukaci mládeže v této problematice v budoucnu. 
Práce navazuje na předchozí dotazníková šetření, která byla rovněž náplní diplomových 
prací a zabývala se obdobnou tématikou.  
Dotazník s 317 respondenty cílí tentokrát na jinou geografickou oblast šetření (kraj Vysočina 
a Středočeský kraj) a oproti předchozím pracem je rozšířen o bodové ohodnocení 
znalostních otázek studentů týkající se lidského papilomaviru. Oceňuji především zpracování 
dotazníkových otázek a tvrzení využívající Likertovy škály, které jsou ve výsledkové části 
jasně a srozumitelně okomentovány. V závěru autorka konstatuje, že navzdory poměrně 



uspokojivým znalostem respondentů v oblasti HPV infekcí není tato věková skupina, která je 
cílová pro použití vakcinačních látek, dostatečně v možnosti očkování edukována. 
Zdůrazňuje potřebu zlepšit povědomí studentů, potažmo i jejich rodičů o očkování, které je 
v současné době nejefektivnějším způsobem ochrany proti s HPV asociiovaným malignitám. 
Teoretická část přináši spoustu zajímavých poznatků, nicméně i pár stylistických chyb a 
nejasností v textu. Níže uvádím konkrétní připomínky a dotazy do diskuze. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- Název práce Postoje a znalosti o očkování proti HPV IV by bylo vhodné rozvést v abstraktu 
či úvodu práce (neznalý čtenář se dozvídá až v cíli práce, že se jedná o čtvrtou práci 
v pořadí na obdobné téma, která se týká postojů studentů středních škol). 
- str. 6- V seznamu zkratek je překlep ve vysvětlení zkratky DNA (deoxirinonukleová 
kyselina); rovněž v seznamu chybí vysvětlení SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
použitý na str. 7, 9 a 36; DKDU, DKOF a ORL použité na str. 20, dále MPL ze str. 33 (3-O-
deacyl-4-monofosforyl-lipid A). 
- Abstrakt by mohl mít kratší rozsah a být stylisticky lépe napsán (např. postoje studentů 
k očkování, porovnat výsledky s daty, data byla získána pomocí dotazníkového setření); 
rovněž citace do abstraktu nepatří (konkrétně citace č. 1). 
- Citace by bylo vhodnější rozdělovat čárkou, pokud se jich vztahuje více k jedné části textu; 
v seznamu citací týkajících se Souhrnu údajů o léčivém přípravku (SPC) je vhodné uvádět i 
datum revize textu. 
- Poslední odstavec Cíle práce ze str. 12 spíše patří do metodické části, pokud chce autorka 
formulovat do cílů práce, vhodnější by bylo vybrat jinou stylistiku- cílem práce bylo srovnat… 
- překlepy- str. 14 o genitální bradavicích 
- str. 23- Autorka uvádí grafy z webového portálu SVOD (epidemiologické analýzy 
zhoubných nádorů v České Republice). Konkrétní výtka se týká grafu č. 2- uvádí N jako 
počet analyzovaných dat, ovšem chybí údaj o časovém rozmezí sběru těchto dat (1977-
2017), u grafu č. 4 pro lepší přehlednost by bylo vhodnější rovněž uvést celkový počet zemí 
světa, popř. počet evropských zemí, kterých se analýza týkala, takto můžeme hodnotit pouze 
vizuálně. 
-Na str. 32 jsou uvedeny nežádoucí účinky vycházející z SPC vakcíny Silgard, která není již 
v České republice registrována (chybí logicky i citace). Vhodnější by tedy bylo tuto vakcínu 
v textu neuvádět a u ostatních vyjmenovaných nežádoucích účinků zmiňovat jejich četnost 
dle SPC. 
- Na str. 33 je špatně formulováno očkovací schéma vakcíny Gardasil dané pravděpodobně 
úpravou textu. U vakcinace nad 14 let je vždy potřeba třech dávek, pouze ve věkovém 
rozmezí 9-13 je potřeba u kratšího intervalu podání než 6 měsíců podat i dávku třetí. 
- V metodické části by bylo vhodnější zopakovat, přestože je to uvedeno pravděpodobně 
v předchozích pracech, mechanismus sestavování dotazníku, na základě čeho se vybírali 
jednotlivé odpovědi na dané otázky (např. ve znalostní části). 
- Jako velmi zajímavé hodnotím otázky 10 a 11 týkající se proočkovanosti studentů, a kdo 
rozhodl o očkování. Možná by bylo vhodné doplnit tyto otázky i o věk, ve kterém byli studenti 
proočkování, protože to logicky souvisí i s tím, kdo o tom rozhodl. Očkování je doporučené 
od 9 let- za takto staré dítě bude pravděpodobně rozhodovat rodič a 17ti letý student 
pravděpodobně o tom rozhodně sám s podporou rodičů. 
- Diskuzní část autorka zahajuje shrnutím znalostí o HPV, kterých se dotazníkové šetření 
týkalo. Nicméně mezi vyjmenovanými mi chybí zmínka i o rakovině penisu a genitálních 
bradavicích, kterým byl v dotazníkách věnován prostor.  
 
Dotazy: 
1/  Existují odhady proočkovanosti žen a mužů proti HPV v ČR napříč věkovými kategoriemi 
nebo jsou dostupná data pouze u dívek a chlapců, které mají úhradu vakcíny ze zdravotního 
pojištění? 



2/ Z jakých zdrojů autorka čerpala, když v textu uvedla horní věkové omezení očkování 25 let 
u Cervarixu a 45 let u Gardasilu? Znamená to, že pro starší ženy a muže nejsou vakcíny 
určené nebo se jedná pouze o doporučení dané studiemi? 
3/ Jaká je situace týkající se vakcinace v zahraničí? Je tam vyšší proočkovanost daná např. 
větší finanční podporou ze strany zdravotního pojištění či tam panují obdobné podmínky 
úhrad? 
4/ Co by dle autorky mohlo pomoci v rozšíření povědomí o přínosech vakcinace a zvýšení 
proočkovanosti mladých lidí v České republice? Je to edukace rodičů ze strany pediatrů, 
větší mediální prostor pro reklamu vakcinace či např. edukace samotných studentů ze strany 
školy v pozdějším věku? 
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 10.06.2020 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


