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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Risk factors of HPV infection and head and neck tumours  

(Rizikové faktory HPV infekce a nadorů hlavy a krku)   

Autor práce: Alžběta Sekavová  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Diplomová práce měla dvojí cíl: jednak studium časových trendů a geografické distribuce nádorů 

krku a hlavy v ČR, jednak analýzu faktorů associovaných s rizikem HPV infekce a rizikem onemocnění 

nadorem krku či hlavy. Vzhledem k aktuálnosti dané problematiky (nástup dříve méně castých 

nádorů s HPV virovou etiologií) a závažností této skupiny nádorů se jedná o důležité a dobře zvolené 

téma. Hypotézy byly založené na mezinárodní literatuře a tedy dobře podložené. Literatura o tomto 

tematu v ČR je zatím velmi sporá, diplomová práce tedy přinášlí užitečné nové informace. Díky 

omezení tématu na ČR jsou cíle zároveň přiměřené a realistické.   

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práce s literaturou je velmi dobrá. Celé téma je podáno přehledně, avšak důkladně. Vhodně je 

využíváno recentních přehledů literatury publikovaných v důveryhodných mezinárodních 

periodikách, ale autorka také přečetla a cituje specifické individuální studie. Velmi dobře je 

zpracována etiologie nádorů krku a hlavy, s dobrým rozlišením „tradičních“ izikových faktorů a 

infekční etiologie (HPV) a sexuálního chování spojeného s vyšším rizikem infekce HPV. Diskuse je 

přiměřená a velmi rozumně ukotvuje výsledky diplomové práce do kontextu mezinárodní literatury.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Stejně jako ma diplomová práce dvojí cíl, tak i metodika je dvojí. Trendy v incidenci a úmrtosti na 

nádory krku a hlavy v české populaci jsou studovány v příslušných databázich. Vztahy mezi 

rizikovými faktory a onemocněním a infekcí HPV na individualní úrovni jsou studovány v nemocniční 

studii případů a kontrol. Obě metodiky a použitá data jsou zvoleny vhodně. Problém je trochu 

s analýzou individuálních data (viz níže). 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analýza trendů a geografické distribuce nádorů krku a hlavy v ČR je zpracována velmi dobře a 

nemám k ní výhrady. K analýze individuálních dat ve studii případů a kontrol mám několik 

poznámek. Nejzávažnější problém je to, ze autorka analyzovala rizikové faktory pro HPV infekci 

v celém souboru, který zahrnoval jak pacienty s nádory krku a hlavy, tak i zdravé kontroly. Je vysoce 

pravděpodobné, ze zahrnutí případů do této části analýzy zatěžuje výsledky biasem, protože případy 
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mají pochopitelně rizikovější chování. Tato část výsledků je tedy pochybná. Některé další aspekty 

analýz také zasluhují větší pozornost. Lineární regrese není vhodná pro pro (netransformované) 

proměnné, které jsou silně asymetricky rozložené (např. počet sexuálních partnerů, pack years). To 

samé platí pro prostá porovnání, průměry jsou pro asymetricky rozložené proměnné nevhodné, je 

nutno použít neparametrické metody. Pro případnou publikaci doporučuji analýzu zopakovat pouze 

na kontrolách a po ověření předpokladů relevantních statistických metod. Není jasné, zda otázky na 

rizikové chování jasně specifikovaly, jaké kalendářní doby se týkají, pokud by se týkaly pouze 

současnosti, je pravděpodobné, že případy v době od diagnozy své chování změnily (reverse 

causation).   

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce, přes nedostatky statistických analýz, jsou rozumné a jsou dobře zasazeny do kontextu 

mezinárodního výzkumu. Po výše naznačených korekcích by publikace výsledků byla pro českou 

odbornou literaturu přínosná.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Některé grafy v části věnované studii případů a kontrol jsou trochu naivní. Zvláště grafy 

porovnávající rozdělení rizikových faktorů mezi případy a kontrolami pomocí absolutních čísel jsou 

zavádějící, správně by se měly uvádět frekvence (procenta), nikoli absolutní počty.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Tato diplomová práce byla připravena pečlivě a pozorně, s důrazem na formální detaily. Angličtina je 

velmi dobrá. Přehled literatury, zdůvodnění práce a cíle a hypotézy jsou výborně formulovány. Přes 

nedostatky ve statistickém zpracování je diplomová práce velmi kvalitní.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Bylo by užitečné diskutovat možné biasy (selekční, informační) a confounding, plus statistické 

zpracování studie případů a kontrol (viz výše).  

 

Datum:  5. 9. 2017  
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Autor posudku: Martin Bobák  
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