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Posudek oponenta 

          Předložená práce má 47 stran textu a 10 stran příloh. Práce je členěna obvyklým 
způsobem, teoretická část je dostačující. Citováno je 33 literárních pramenů. 
         Téma práce je vysoce aktuální neboť problematika vulvovaginálního dyskomfortu (VVD) a 
VVK se dotýká epizodicky většiny (ne-li všech) žen. 
 Autorka v práci hodnotila rizikové faktory a efektivnost léčby u žen trpících 
vulvovaginálním dyskomfortem a žen s RVVK. Data byla získána z internetové diskuse vedené 
na téma kvasinky, candidosa, mykóza. V práci byly taktéž zdůrazněny některé doplňky stravy a 
opatření, které byly nejčastěji uváděné jako nejúspěšnější v léčbě nebo prevenci VVD či RVVK. 
         Kladně hodnotím výběr tématu práce, kterým autorka přispěla do diskuse o problematice 
RVVK a VVD. Hodnoceno bylo celkem 1563 diskusních příspěvků. Volba metody, tj. 
vyhodnocování dat z internetové diskuse je pro daný úkol přiměřená, zejména pokud si autorka 
uvědomila limity, které anonymní „chat“ má. 
         Text diplomové práce je napsán přehledně a srozumitelně. Největší nedostatek práce však 
vidím ve slohové úpravě, stylistice a hlavně pak v rozsahu práce. 
 Předložený text splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ho doporučuji 
k obhajobě. 
K autorce mám tyto dotazy a připomínky:  

 Kap. 1 „Úvod“ – hovoří se o dyskomfortu avšak není zde uvedeno o dyskomfort čeho se 
jedná, předpokládám, že se hovoří o vulvovaginálním dyskomfortu. 

 Kap. 4.1.3 „… snižuje ochrannou mikroflóru vulvy a vaginy.“ – není uvedeno, co je to 
ochranná mikroflóra  

 Kap. 4.1.3 „během luteální fáze menstruačního cyklu“ – hovoří se o estrogenech, ale 
nejsou zmíněny gestageny 

 Kap. 4.1.6 „… pacientky s RVVK mají mnohem častěji další vaginózy …“ – nejedná se 
spíše o vaginitidy a event. vaginózy? 

 Kap. 5.3.6 „Registrovaná léčiva nezmírňující dyskomfort“ – vzhledem k uváděné 
neúčinnosti azolových derivátů se nabízí otázka, zda tyto ženy byly postiženy opravdu 
VVK (hodnoceno z internetové diskuse). 

 Kap. 5.3.10 „…infekci, kterou získaly v průběhu kvasinkové infekce nebo zároveň s ní“ – 
nepřesná formulace 

 Kap. 5.3.10 „…infekce způsobené kondylomaty“ – infekci nezpůsobují kondylomata, ale 
HPV nebo treponema pallidum. Navíc by mělo být uvedeno, o jaká kondylomata se jedná 
(asi acuminata). 

 

 Co je to bakteriální vaginóza a proč nehovoříme o vaginitidě? 

 Co považujete za normální vaginální flóru?   

  

Práce splňuje nároky na diplomovou práci magisterského studia, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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