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Posudek oponenta

Předložená práce má 29 stran textu včetně tabulky. Práce je členěna obvyklým
způsobem, teoretická část je poměrně rozsáhlá a myslím, že překračuje rozsah
bakalářské práce. V práci je citováno 75 literárních pramenů, což opět převyšuje nároky
kladené na tuto práci. V závěru práce bych však uvítalo jasnější formulace.
Téma práce je veskrze aktuální – problematika vulvovaginálního kandidosy se
dotýká epizodicky většiny žen a trvale pak téměř 10% fertilní populace.
Studentka se snažila získat z dostupné literatury výčet predisposičních faktorů
RVVK a dále výskyt těchto rizikových faktorů ve skupině studentek dle dotazníkové
studie. Nutno podotknout, že současné poznatky o problému je obtížné pregnantně
shrnout neboť nejsou vždy konzistentní.
Autorka přispěla do diskese o naznačené problematice. Volba metody, tj. akvisice
dat z literatury a dotazníková studie je pro daný úkol přiměřená, zejména pokud si
autorka uvědomila limity, které tato práce má.
Text bakalářské práce je napsán přehledně a srozumitelně, řeč je kultivovaná.
Předložený text splňuje po všech stránkách požadavky kladené na bakalářskou
práci a proto ho doporučuji k obhajobě.
K autorce mám tyto dotazy a připomínky:
 Kap. 3. „Rekurentní vulvovaginální kandidosa“ – neúplná definice
 Kap. 4.1. „Změna hladin estrogenů“ – nutno zdůraznit i změnu hladin gestagenů
 Kap. 5.5 „Stálého sexuálního partnera …“ – uvést ke které skupině patří který
procentuální údaj
 Kap. 4.6. „souvislost mezi používáním vibrátoru a atakami RVVK“ – příliš
zavádějící
 Kap. 5.7 „Osobní hygiena“, vliv úpravy ochlupení na výskyt RVVK – zavádějící
 Kap. 6 „Literatura“ – jméno autora je Gilbert G.G. Donders, nikoli dva autoři
Gilbert G. a Doners G.



Jakými metodami je možné posoudit stav poševního prostředí (laktobacily či jiné
bakterie, kvasinky atd.)?
Jakou ochrannou funkci má pubické ochlupení?

Práce splňuje všechny nároky na bakalářskou práci a proto ji doporučuji
k obhajobě.
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