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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Závěrečná práce pracuje s velmi zajímavým a okrajově řešeným tématem. Teoretickém vysvětlení 

relevantních termínů je s velkou převahou věnované dutině ústní na úkor diabetu a ischemické chorobě 

srdeční. Právě tato orientace na stav dutiny ústní a propojení do diabetu a kardiologie dělá práci 

zajímavou.   

Rešeršní část se věnuje rešeršním podotázkám podle standardní vyhledávací metodiky. Metodika na 6 

stranách popisuje všechny podstatné informace pro vyhledávání. Zařazení dvou rešeršních podotázek se 

ukázalo, jako vhodné nastavení rešerše, vzhledem k nízkému počtu nalezených. Kladně hodnotím 

souhrnnou tabulku závěrů studií pro obě podotázky a jejich komentování v diskuzi, která by ale mohla 

být vzhledem k  množství získaných dat rozsáhlejší. 

Práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě. 
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