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Hodnocení bakalářské práce 

 

Posudek školitele 

 

Název práce: Dentální eroze a stav gingivy u pacientů s vegetariánskou stravou ve srovnání s   

                      nevegetariány 

Jméno autora:  R. Gayfullina 

Jméno školitele: MUDr. M. Koťová, Ph.D. 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Předkládaná práce má 77 stran, z toho jsou 2 strany seznamu obrázků, tabulek a grafů. 

Seznam literatury má 57 položek. 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Téma je zvoleno velmi originálně a je aktuální. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Struktura práce rámcově odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Odborná úroveň práce je vyhovující. V teoretické části autorka vymezuje pojem 

vegetariánství, včetně zdravotních rizik. V praktické části se zaměřuje na stav gingivy a 

sledování výskytu dentálních erozí u skupiny vegetariánů a nevegetariánů. Autorka 

upozorňuje, na základě výsledků šetření, na výrazný výskyt dentálních erozí u jedinců 

s vegetariánským způsobem stravování, což považuji za velice důležité. 

 



 

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

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

K předložené práci mám tyto výhrady: 

- není dodržen formát normostrany, 

- nesouhlasí číslování stran s pořadím stran uvedeným v obsahu, 

- chyby  v seznamu použité literatury, 

- jazykové a stylistické nedostatky v textu, 

- problematická kvalita obrazové dokumentace. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Současný životní styl řady jedinců klade, mimo jiné, důraz na alternativní varianty stravování. 

Vedle řady pozitivních aspektů mohou tyto tendence vyvolat i zdravotní problémy. Přínosem 

práce je upozornění na souvislosti mezi vegetariánstvím a orálním zdravím.  

 

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

Úroveň práce, bohužel, svědčí o nedostatečné pozornosti, kterou  autorka takto zajímavému a 

nosnému tématu věnovala. Navíc, vzhledem k tomu, že dlouhodobě neplnila termíny zadané 

ke konzultacím, nebylo možné zvolené téma  adekvátně zpracovat. 

 

Práci hodnotím dobře. 
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