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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Bakalářská práce má 104 stran, 12 kapitol, 4 přílohy 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Vzhledem k tomu, že diabetiků neustále přibývá a diabetes a parodontitis se vzájemně 

ovlivňují, je tato práce více než aktuální. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce je správně členěna do 12 kapitol, je zde cíl, úvod, teoretickou část, praktickou část, 

diskuzi, závěr a souhrn. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Cílem této práce je zjištění souvislostí mezi diabetem II. typu a parodontitidou, dále zjištění 

úrovně znalostí o souvislostech těchto okolností u pacientů. 

Teoretická část dobře popisuje klinické znalosti o diabetu II. typu a parodontitidě chron. typu.  

Poznatky jsou na velmi dobré úrovni současné vědy. 

V praktické části se pomocí dotazníků zjišťují požadovaná fakta o diabetu II. typu a 

znalostech pacientů o nutnosti léčebných přístupů k parodontitidě. 

Cíle uvedené v úvodu se potvrzují. 

 

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů, 

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

Práce je napsána čtivou formou, bez chyb. Citace, odkazy, kvalita obrázků splňuje 

požadovanou kvalitu.  

 

 



Celkové hodnocení: 

Celkově je práce velmi kvalitní a přínosná. Poznatky vyplývající z bakalářské práce lze 

edukací aplikovat do praxe. 

 

Otázky:  

1) Jak si představujete propojení Vašich poznatků do oblasti diabetologie a 

paarodontologie? 

2) Má ošetřování diabetiků II. typu nějaká specifika od ošetření pacientů 

s parodontitidou, ale bez diabetu? 

 

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím „Výborně“. 
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