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.Vybrané dermatog|yfické a biometri cké znaky ruky u pacientek s chorobami Štítnéž|ázy

š ::i:: je, |iterární rešerší u
|^ Hrace obsahuje navíc iv|astní výsledky'

Práce je jednak literární rešerší , a|e i přináší v|astní výsledky sledování
dermatog|yfických odchy|ek u Žen s thyreopatiemi ve srovnáni s popu|ační normou'

cí|e práce (předmět reše
Cíjem práce je zjištění odchy|ek dermatog|ýie, u zen . thy'"op"tiemi. Předmětem
rešerše jsou současné zna|osti o thyreopátiictn a dermaiog|yfice z obecného
h|ediska ise zaměřením na dotyčnóu tématiku.
s'.uÝ' rozsahem přesahuje práce význačné poŽadovaný rozsah baka|ářské
dip|omové práce i k|asické členění.

Práce zachovává klasickou strukturu, literární
tak jako diskuse jsou přiměřeným způsobem,

Struktura (č|enění) práce:
přeh|ed a metodika a výs|edky, stejně
zpracovány. Č|enění práce je xtasióte

PouŽite zdrojejsou recentní a dostatečné - 38 citací a dostatečně re|evantní.
Formá|ní úroveň práce je vynikající.
Práce sp|ňuje stanovené cí|e.
Sp|ňuje zadánt, výsledky statistických zpracováníjsou peč|ivé a neukazu jí význačné
odchy|ky proti normě.

Jsou použité |iterární .o,oj"
Použi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údáje z |itórárnícň .o'oi.ii --

Pokud práce obsahuje (nadsta
adekvátn ím způsobem zís ká ny, zhod noceny a d is Řuto v an,,iz

P1qce obsahuje nadstandardně v|astnívýs|edky, což není pro baka|ářskou práci
vŽdy požadováno. Tyto výs|edky by|y.adekvátním způsobem získány, )pracovány aa zhodnoceny, ukazuje se Že není ve|ké mnoŽství dermatoglyfických odchy|ek protinormě u této diagnózy. V tomto smys|u se ukazuje Že oerm-aíogtyiika pio zac6vtthyreopatií není vhodnou metodou.

displázie místo

Formá|ní úroveň práce (oo

Formální úroveň práce je vynikající a obsahuje kva|itní grafická zobrazení. text je
srozu-mite|ný, jazyková Úroveň přijate|ná. V práce je pouzito ojedině|e chybně s|ova



Sp|nění cí|ů práce a celkové hodnocení:
Práce sp|ňuje zadání předem stanovený-ch cílů. Výs|edky zpracováníjsou peč|ivé aneukazují význačné odchy|ky proti norm ě, cožje dr:rtezité jáko pitotni šúie.Literární rešerše dermatog|yfů by|a pojata širóce r pro iine diagnózy, coŽ však nenína závadu kvalitě práce.

Ce|kově hodnotím prácijako vynikající, potvrzující víceméně shodu populaceS nemocnými Ženami. V tomto smys|u nevidím dermatogIyfiku jako vňoonoumetodu záchytu tyreopatií, coŽ práce potvrzuje.

Strana 2

Návrhhodnoceni šro|i
informací)

f, výborně ! ve|mi dobře ! ooure ! nevyhověl(a)

Podpis škoIitele/oponenta :

MUDr. Mí|os|av KUKL|K,CSc. ško|ite|

otázkyapripffi


