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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Renaty Chvajové je věnována současným možnostem antikoncepce. Práce je rešeršního 

charakteru, má 113 stran a obsahuje 49 literárních citací. Uvedené citace jsou aktuální, českého i 

zahraničního původu. Práce obsahuje 23 obrázků a 15 tabulek. Tabulky i obrázky (včetně barevných 

fotografií) jsou názorné a dobře popsané.  Po formální stránce je práce zpracována přehledně, jen občas se 

v ní vyskytují překlepy, které ale nebrání srozumitelnosti textu. 

Práce je napsána klasickým způsobem. V první části práce je zmíněna historie antikoncepce a dále se 

zabývá fyziologií pohlavního systému a hormonálními změnami. Hlavní část práce je věnována metodám 

antikoncepce.  Autorka popisuje všechny dnes důležité metody a největší prostor věnuje antikoncepci 

hormonální.  V závěru práce shrnuje základní pravidla při výběru antikoncepce pro jednotlivou uživatelku a 

uvádí možné perspektivy do budoucna. 

Zadané téma autorka zpracovává přehledně a srozumitelně, postihuje všechny důležité aspekty, které se k 

tématu pojí. K práci proto nemám žádné zásadní výhrady, jen několik málo připomínek.  

Připomínky a dotazy: 

Předložená práce svým rozsahem (113 stran) přesahuje diplomovou práci. Je psaná velmi čtivě a 

srozumitelně, na druhou stranu některé informace jsou natolik známé, že mohly být vynechány.  

Práce obsahuje některé překlepy, většina je bez problémů srozumitelná. Některé ale jsou zavádějící. Za 

všechny na str. 47 je uveden celkový počet tablet přípravků Minesse a Mirelle 28 a v téže větě počet tablet s 

léčivem a placébo jako 22+4 .  

Na str.107 je zmíněna mužská antikoncepce včetně podávání vysokých dávek androgenů, kde je jako 

nežádoucí účinek uvedena virilizace. O virilizaci se obvykle hovoří v souvislosti s nežádoucími účinky u žen, 

eventuálně u dětí. Jak se virilizace projevuje u mužů?  

Velké diskuze se vedly kolem přípravku mifepriston, který u nás není registrovaný, ale je dostupný v 

některých zemích EU (a tím teoreticky i pro nás). Kromě toho je nelegálně prodáván na internetu. Jak 

účinkuje a proč je kolem něho tolik diskuze? Jaký je Váš názor?  

 

ZÁVĚR: Předložená práce Renaty Chvajové je i přes drobné připomínky velmi kvalitní a splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci. Práci proto d o p o r u č u j i  k obhajobě. 
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