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Názor oponenta na aktuálnost tématu: 

Zpracované téma zahrnující i výzkum 6 pacientů s imunodeficitem IgA hodnotím jako velmi 

přínosné i vzhledem k tomu, že na odborné stomatologické půdě není podrobně popsané. 

Samotní vyšetřovaní pacienti přiznali, že o korelaci mezi IgAD a poruchami orálního zdraví 

neměli tušení. Toto povědomí je potřeba šířit i do řad imunologů. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na tento typ publikace dle norem 3. LF UK. 

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe navazují a vše srozumitelně popisují. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Odborná úroveň práce splňuje nároky kladené na tento typ práce v rámci bakalářského studia. 

Teoretická část popisuje imunitní systém člověka, zahrnuje popis složek a mechanismů 

imunitního systému se zaměřením na imunoglobulin typu A. Dále je zpracovaná kapitola 

týkající se imunodeficitu a to konkrétně IgAD. Popisuje jeho vznik, vyšetření a možnou 

léčbu. Do teoretické části bych zahrnula i možné projevy v DÚ, které jsou popisovány pouze 

v diskuzi a pacienti jsou na ně dotazováni v rámci dotazníku. 

Praktická část zahrnuje dotazníkové šetření 6 pacientů s imunodeficitem a 6 pacientů v rámci 

kontrolní skupiny. Dále obsahuje vyšetření s odstupem 1 dne 4 pacientů s imunodeficitem a 4 

pacientů v kontrolní skupině. Je velká škoda, že se pacienty nepodařilo přesvědčit prodloužit 

interval na 48 hodin bez dentální hygieny, vyšetřené hodnoty by byly více vypovídající. 

 



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

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

Technika citací, popis obrázků, grafů i tabulek je v pořádku. Stylistické a pravopisné 

nedostatky neshledávám. Velmi pozitivně hodnotím fotodokumentaci autorky, která je na 

dobré úrovni. 

 

Celkové hodnocení: 

Celkově hodnotím práci jako přínosnou a doporučuji ji jako podklad pro její další 

rozpracování na větším vzorku pacientů a především s větším časovým odstupem mezi 

jednotlivými vyšetřeními. Dále bych doporučila jako výstup zpracovat informační leták 

s jednoduchým vysvětlením vlivu IgA na dutinu ústní s možnou distribucí do ordinací 

imunologů. 

 

Doplňující otázky:  

1. S jakými možnými projevy v dutině ústní u pacientů s IgAD jste se setkala 

popisovaných v literatuře a u vyšetřovaných pacientů? 

2. V kolika letech dochází ke zjištění deficitu IgA? 

3. Co pacienti s imunodeficitem vnímali subjektivně nejhůře z projevů v DÚ? 

 

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

Práci hodnotím výborně a doporučuju ji k obhajobě. 
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