POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Karolína Mullerová

Vedoucí práce: Mgr. Petra Křížová
Název práce:

Šetření znalostí pacientů s diabetes mellitus o péči o dutinu ústní

Autor
posudku:
(jméno, příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

MUDr. Alena Hronová, 3.LF
sanidentes@seznam.cz, 222315828

UK,

II

stomatologická

klinika,

Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Pacienti s onemocněním diabetes mellitus v kontextu péče o dutinu ústní jsou vždy aktuálně žhavým
tématem. Práce je vypracována v útržkovitých informačních krocích, kde čitatel těžko drží nit
s probíhajícím tokem myšlenek autora.
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka samostatně zpracovala téma a snažila se ponořit do problematiky. Přehled literatury
tuzemské i zahraniční je obsahem práce.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
1
Studentka samostatně odborně zvládla po konzultacích danou problematiku a zpracovala získané
údaje odborného textu.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
1
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň je průměrná. Rozsah práce, grafická úprava
a publikační norma je dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1.Na co má vliv pocit suchosti v ústech diabetiků? (hyposialie, xerostomie )
2.Jaká je nejzávažnější klinická forrna orální kandidozy ?
3.Jaká je hodnota normální glykémie ?
4. Jaké jsou komplikace diabetu ? ( vyjmenujte)

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

