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II. Posudek oponenta 

 

Předložená práce je dotazníkovou studií. Je sepsána na 136 stranách textu, obsahuje kapitoly, které jsou 

požadované pro tento druh práce (úvod, teoretická část, experimentální část, výsledky, diskuze, závěr, 

literatura, přílohy a abstrakt v českém a anglickém jazyce). Cílem práce bylo porovnat dvě skupiny dětí 

(rhinitici a kontrolní skupinu) s rozdílnými rizikovými a protektivními faktory pro rozvoj rhinitidy a rozpoznání 

rizikových faktorů, které by mohly sloužit v procesu vytváření preventivních programů tohoto onemocnění. 

Konkrétně se jednalo o tato data: průběh těhotenství, průběh porodu, porodní váha dítěte, vliv rodiny, strava 

narozeného dítěte a jeho hygiena, velikost města typ obydlí, kde dítě žije apod. 

Teoretická část je sepsána srozumitelně a výstižně a je vztažena k tématu práce. Autorka zde popisuje 

podstatu alergií, typy alergií, alergeny. Rovněž se v teoretické části autorka zabývala diagnostikou alergií, 

prevencí, prevalencí alergií v ČR, okolnostmi ovlivňujícími vznik alergií. Teoretická část obsahuje 9 obrázků a 

2 tabulky, které vhodně ilustrují text. V experimentální části autorka věcně charakterizuje metody, pracovní 

postup a vyhodnocení dat. Výsledky studie jsou vyjádřeny přehledně, 27 grafů splňuje všechny náležitosti, 

včetně hladin významnosti a uvedení četností. Diskuze je vedena srozumitelně a výsledky práce jsou zde 

porovnávány s nálezy ostatních autorů. Závěr je výstižný. Literatura obsahuje 121 literárních odkazů a 38 

internetových pramenů. Příloha obsahuje 193 tabulek, kde jsou uvedena všechna použitá data; rovněž 

příloha obsahuje dotazník v plném znění. 

Připomínky a dotazy: 

1. Názvy všech kapitol je vhodné začínat velkým písmenem, v práci je minimum drobných formálních 

nepřesností, např.: str. 34, 40, 58, 87. 

2. Na str. 58 uvádíte: "u některých otázek se vyplňovala vlastní odpověď".. odpověď se sama nevyplňovala, 

rodiče ji vyplňovali; ostatní odpovědi nebyly vlastní, ale cizí? Lépe snad použít: "rodiče vyplňovali vlastní 

rukou", "slovní odpověď" či "písemná odpověď" apod. Na str. 60 uvádíte "otázky popisovaly", lépe snad 

"otázky zahrnovaly". 

3. Jakým mechanismem vyvolává droždí migrénu? 

4. Nalezli jste v literatuře odpověď na otázku týkající se souvislostí mezi těhotenským zvracením a vznikem 

alergie u dětí ve smyslu "co bylo dříve, slepice nebo vejce"? 

 

Autorka splnila cíle, které si vytyčila. Doporučuji práci k obhajobě. 
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