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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
Problematika osteoporozy a nádorových onemocnění k léčbě, kterých se bisfosfnáty používají,
je v dnešní době velmi aktuální. Práce je velmi hezky vypracovaná a originálně pojmuta
vzhledem k povědomí stomatologického rizika spojeného s onemocněním a zároveň
užíváním těchto preparátů.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka za pomoci školicího týmu odborníků velmi dobře zpracovala toto téma.
Snažila se dopodrobna proniknout do problematiky onemocnění léčených těmito preparáty
a zároveň do škály samotných preparátů k léčbě užívaných. Studentka čerpala z domácí i
zahraniční literatury, což je patrné z literárních odkazů.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3
Studentka velmi dobře zvládla problematiku, dobře zpracovala získané údaje, práce s odborným
textem ji rovněž nečinila potíže.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3
Práce je velmi dobře formálně, jazykově a stylisticky zpracovaná na 90 stranách.
Grafická úprava je na velmi dobré úrovni. Publikační norma je dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Bez připomínek
1. Co jsou to bisfosfonáty a k jakým druhům léčby jakých onemocnění
se používají?
2. Jaká je speciální problematika ošetřování pacientů s onemocněními,
kteří jsou léčeni těmito preparáty?
3. Co jsou to osteoprogenitorové buňky?
4. Co je to nitrokostice?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě
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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 každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

