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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

2

Zvolené téma vlivu kouření na lidský organismus je aktuální. Autorka, dle názvu práce,
slibuje zaměření se na hojivé procesy v dutině ústní. Práce je však věnována pouze
statistickému vyhodnocení sledování hloubky parodontálních kapes po hluboké kyretáži u
kuřáků a nekuřáků.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
domácích i zahraničních literárních pramenů

2

Autorka se v práci zaměřuje na problematiku kouření a složení tabákového kouře.
Prezentuje široké spektrum různých typů cigaret. Tomu odpovídá i poměrně rozsáhlý
přehled literatury. Stručně se zabývá anatomií parodontu a parodontitid jako projevů
systémových onemocnění. Samostatná kapitola je věnována hojení parodontální rány.
Citace jsou uvedeny v textu.
3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Získané údaje jsou prezentovány v grafech. V práci chybí obrazová nebo RTG
dokumentace pacientů zařazených do souboru.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy

2

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. V práci
lze najít gramatické chyby, které je možné tolerovat. V textu autorka používá nejednotnou
stylistiku. Popisky pod grafy jsou mimo jejich umístění. V práci, v rámci citací, je
používána neodborná zdravotnická terminologie.
Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

V předkládané práci v kapitole 3.4 Projevy v dutině ústní autorka
nezmiňuje onkologickou problematiku vlivu kouření na ústní dutinu, na
její spodinu, jazyk, rty či patrové oblouky. Onkologická problematika
dutiny ústní není zmíněna ani v kapitole 3.5. Vliv kouření na celková
onemocnění.
Autorka, ( jako budoucí absolvent 3. LF UK v Praze) bez bližšího výkladu
používá citace typu zhoustlá krev kuřáka a údery srdce.. Kapitola 3.5.1
Kardiovaskulární onemocnění – citováno: Voborská 2011.
V kapitole 3.6.2., str. 31 píše o zahojování dentálních implantátů.
1. Jakým způsobem jste získala souhlas lidských dobrovolníků pro
retrospektivní studii? (Kapitola 4.)
2. Popište rozdíly v hojení extrakční rány v ústech kuřáka a nekuřáka.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v jedné položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

