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Posudek oponenta 

 Předložená práce má 76 stran textu a 50 stran příloh. Práce je členěna obvyklým 
způsobem, teoretická část je poměrně rozsáhlá a sama o sobě by mohla být podána 
jako rešeršní spis. Je citováno 57 literárních pramenů. Téma práce je veskrze aktuální – 
problematika vulvovaginální kandidózy se dotýká epizodicky většiny žen a trvale pak ve 
formě RVVK 5-10% fertilní populace. 
 Diplomantka soustředila současné poznatky o problému, které nejsou vždy 
konzistentní, a proto je validní shrnutí obtížné. 

Díky teoretické části a vlastním datům přispěla autorka do debaty o naznačené 
problematice. Práce byla zaměřena na vyhodnocení 149 dotazníků ze 199 obeslaných 
žen. V dotaznících byly položeny otázky úzce související s predisposičními faktory 

RVVK. Počet žen zařazených do studie a volbu metody, tj. dotazníkové šetření, jsou pro 
daný úkol přiměřené, zejména pokud si autorka uvědomila limity, které anonymní 
dotazování má. 
 Diskuse je věnována především těm výsledkům, které byly u skupiny žen s RVVK 
a u zdravých rozdílné, z čehož je odvozena úvaha o ochranných resp. rizikových 
faktorech RVVK. 
 Text diplomové práce je napsán přehledně a srozumitelně, řeč je kultivovaná. 
  
 
K autorce mám tyto dotazy a připomínky:  

 Kap. 4.1.5.1 „Diagnóza – Změny poševní flóry a přítomnost klíčových buněk lze 
také diagnostikovat při vyšetření cytologického stěru z cervixu.“  - hodnocení stavu 
poševního prostředí je jen vedlejší nález při cytologii a nemůže být použita jako 
metoda k hodnocení poševního prostředí. 

 Kap. 4.2.1.1 „Menstruační cyklus“ – hovoří se o estrogenech, avšak je zcela 
vynechána role gestagenů 

 Kap. 4.2.1.1 „Vaginální mikroflóra – Některé druhy laktobacilů produkují peroxid 
vodíku. Tím potlačují růst aerobní mikrobioty.“ – domnívám se, že naopak 
anaerobní mikroflóry. 

 Kap. 5.1 „Záměr práce – hodnoceno na podzim 2008“ – podzim 2007. 

 Mají změny hladin gestagenů vztah k RVVK? 

 Co považujete za hlavní rizikový faktor RVVK u mladých žen (studentek)?  

  
Práce splňuje všechny nároky na diplomovou práci magisterského studia, a proto 

ji doporučuji k obhajobě. 
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