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Téma absolventské bakalářské práce zaměřené na prevenci karcinomu hrdla je tématem
aktuálním – možnosti očkování proti HPV infekci, zásadnímu patogenetickému faktoru
rozvoje tohoto nádoru, jsou otázkou posledních let.
Absolventská bakalářská práce má rozsah 70 stran, včetně příloh. Je rozdělena do dvou
hlavních částí – teoretické a empirické.
V úvodu teoretické části autorka popisuje anatomii dělohy a její fyziologickou úlohu; hlavní
část teoretické části se zabývá karcinomem děložního hrdla: jeho výskytem, rizikovými
faktory, symptomy, diagnositkými nástroji, terapií a prevencí, včetně nových preventivních
možností, hlavniho tématu absolventské práce.
Velkým kladem teoretické části je aktuálnost. Autorka čerpala z literárních zdrojů
publikovaných během posledních let. Velmi oceněníhodným faktem je výběr literárních
zdrojů – nevybírala z jedné monografie, ale většinou z článků publikovaných v odborných
časopisech, k nimž nemusí být přístup zcela jednoduchý.
Na druhou stranu je v této části i pár nepřesností: v kapitole „Diagnostika“ je uvedeno, že
samozřejmostí je kolposkopické vyšetření a až jako další z metod je uvedena onkologická
cytologie, jež je v našich podmínkách základním screeningovým nástrojem. Dále je uveden
jako nádorový marker u karcinomu děložního hrdla CA125. Pro většinu nádorů hrdla, tedy
dlaždicobuněčných, je ovšem specifický SCC marker.
V podkapitole „Cytologie“ chybí označení současného klasifikačního systému (Bethesda
systém) i jeho aspoň stručná charakteristika.
V kapitole vlastního tématu práce, očkování, jsou popsány obě dosud dostupné vakcíny,
jejich charakteristiky, rozdíly, aplikace, nežádoucí účinky.
Autorka si stanovila tři cíle empirické části : zjistit 1. informovanost žen o karcinomu hrdla
děložního a jeho rizikových faktorech, 2. zda respondentky docházejí na pravidelné kontroly
a 3. informovanost o možnosti očkován proti HPV infekci.

Autorka dotazníky oslovila 120 respondentek, z nichž všechny na dotazy odpověděly. Většina
subjektů byla ve věku do 35 let.
Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se autorce podařilo oslovit uvědomělou a
informovanou skupinu pacientek: většina dochází na preventivní kontroly pravidelně,
odpovídala vcelku správně na většinu otázek, naprostá většina byla informována o možnosti
očkování proti HPV a většina získává informace od gynekologa.
Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že autorka měla štěstí na nadprůměrnou
subpopulaci pacientek jak z hlediska uvědomělosti (pravidelně docházející na preventivní
kontroly), tak edukovanosti (většina odpovídala správně na položené dotazy) i výběru
informačních zdrojů (většinou od lékaře). Je to samozřejmě dáno výběrem respondentek:
tím, že byla zvolena k zařazování do výzkumu gynekologická ordinace, mohly být osloveny
právě jen ty ženy, které na kontroly ke gynekologovi docházejí.
Práce je velmi přehledná, vyniká velmi dobrou grafickou úrovní a celkovým zpracováním,
velmi dobrá je i stylistická úroveň a vykazuje vysoký stupeň samostatnosti. Splňuje
požadavky na bakalářskou absolventskou práci a doporučuji její přijetí.

Dotazy:
Bylo by možné získat objektivnější údaje o informovanosti žen; pokud ano, jak?
Za rizikový faktor HPV infekce a rozvoje karcinomu hrdla děložního je uveden vyšší počet
sexuálních partnerů- o jaký počet se jedná?
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