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Posudek oponenta

Předložená diplomová práce je dotazníkovou studií. Cílem práce bylo zjistit protektivní a rizikové faktory
přispívající ke vzniku alergií a astmatu a jejich porovnání s výsledky zahraničních studií. Práce je sepsána na
157 stranách. V závěru práce je přiložen dotazník, který sloužil ke sběru dat. Rozesláno bylo 3845 dotazníků.
Členění práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na tento druh práce. Text je členěn na osm
hlavních kapitol (abstrakt, úvod, teoretická část, experimentální část, výsledky, diskuze, závěr, literatura,
přílohy). Literatura obsahuje 67 pramenů, včetně internetových odkazů.
V teoretické části práce autorka definuje astma bronchiale, etiopatogenezi tohoto onemocnění, klinický obraz,
diagnózu, komplikace astmatu, terapii, prevenci a prognózu. Podstatnou část pozornosti věnuje rovněž
okolnostem, které ovlivňují vznik alergií a astmatických obtíží v souvislosti s prenatální senzibilizací, terapií
v těhotenství, probiotiky v těhotenství, infekcemi v těhotenství, atd. Experimentální část práce obsahuje
v úvodní části popis metody, popis pracovního postupu, včetně charakteristiky struktury dotazníku,
zpracování dotazníků a vyhodnocení dat. Výsledková část práce obsahuje 34 grafů, které názorně vyjadřují
porovnání ve sledovaných parametrech. Grafy splňují všechny náležitosti (název grafů, hladiny významnosti,
zřetelně vyznačené četnosti, atd.) Diskuze je vedena přehledně, ve stejném uspořádání jako byla
prezentována data ve výsledcích. Své nálezy autorka porovnávala s výsledky studií jiných autorů. Orientace
v textu je velmi dobrá. Závěr je výstižný. Příloha obsahuje 293 tabulek obsahující data graficky prezentovaná
v kapitole výsledky. Po stylistické a jazykové stránce je práce napsána velmi kultivovaným jazykem.
Dotazy:
1. Ve své práci uvádítě, že mezi nejzávažnější zvířecí alergeny patří kočičí alergen. Je známo, co je příčinou
tohoto stavu?
2. Uvádíte, že mezi alergeny se řadí i plasty a jejich monomery. Jaké formy alergických projevů vyvolávájí.
Připomínky:
Domnívám se, že místo teček znázorňující pokračování příkladů, by bylo vhodnější použít zkratku: atd. nebo
apod.; termín in vitro píšeme v textu kurzívou. Jen velmi zřídka se objevuje v textu nadbytečná či chybějící
mezera mezi slovy, např.: s. 26, 66, 106.
Autorka splnila cíle, které si vytyčila, tudíž doporučuji práci k obhajobě.
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