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Z pověření prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS děkana LF UK v Bratislavě 
č.1306/2021 ze dne 14. 7. 2021, ve smyslu § 1 ods.8 vyhlášky č. 246/2019 Z.z. ŠVVaŠ SR o 
postupe  získávania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor, jsem vypracovala oponentský posudek na habilitační práci MUDr. Silvie 
Timkové, PhD., MHA, odborné asistentky I. stomatologické kliniky UP JŠ LF a UNLP 
v Košicích na téma, na téma:  „Lokálne zmeny a ochorenia povrchu jazyka“.  
 
Zpracování tématu 

Habilitační práce Dr. Silvie Timkové se se skládá z 8 kapitol, má 107 stran textu, 164 
literárních citací, doplněných bohatou obrazovou dokumentací, grafy a tabulkami. Je správně 
formálně rozčleněna, psána spisovnou odbornou slovenštinou.  

Práce se dá rozčlenit na část teoretickou, která monitoruje výskyt změn a nemocnění 
jazyka ve slovenské populaci a která tvoří epidemiologickou studii změn na jazyku u 
dospělých pacientů v NZZ v Košicích v letech 2018 - 2020. Habilitační práce hodnotí soubor 
3108 pacientů. Hlavním cílem studie bylo získat informace o prevalenci nejčastěji se 
vyskytujících onemocnění jazyka - Lingua plicata, Sublinquální venektázie,  Lingua 
geographica, Glossitis rhombica mediana, Lingua villosa nigra, Glositis atrofika  a 
patologicky povlečený jazyk. Její výsledky pak vytvořily podklady pro preventivní programy 
zaměřené na nejčastější onemocnění jazyka. 

Druhý cíl je klinický, didaktický a edukační. Vychází z monografie „Ochorenie 
jazyka“, kde je MUDr. Silvia Timková hlavní autorkou a která slouží jako pregraduální i 
postgraduální učební text.  
 
Text posudku 
 Autorka v úvodu upřesňuje diagnostická kritéria WHO pro tuto oblast orálního zdraví. 
Základem hodnocení je anatomie jazyka včetně jeho povrchu, svalů a nervově-cévního 
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zásobení. Výborně zpracovaná je fyziologie jazyka a zásady jeho vyšetření. Z hlediska 
edukačního má velký význam popis jednotlivých patologických stavů včetně etiopatogeneze, 
klinického obrazu, subjektivních příznaků, diferenciální diagnostiky i léčby. Součástí 
jednotlivých kapitol jsou i tabulky s výskytem onemocnění ve světové literatuře. Bohatá 
obrazová dokumentace ulehčuje studentům i lékařům indikovat nejen klinický stav pacienta, 
ale i porovnat ho s dalšími onemocněními a navrhnout terapii. 
 Výsledky epidemiologické studie více než třítisícového souboru pacientů ukázaly, že 
muži jsou statisticky více postiženi chorobami jazyka než ženy. Autorka potvrdila fakt, že 
kouření statisticky významně zvyšuje výskyt onemocnění jazyka. Zjistila dále, že dobrá 
hygiena dutiny ústní snižuje prevalenci těchto onemocnění. 

Výběr metod statistického zpracování odpovídal jednotlivým použitým metodám 
epidemiologického šetření, velikosti a rozčlenění souboru.  
 
Zpracování tématu 
 Habilitační práce Dr. Timkové se zaměřuje na usnadnění hodnocení jednotlivých 
klinických změn na jazyku, jejich diferenciální diagnostiku i terapii. Zkoumá je v kontextu dat 
evropského i celosvětového přehledu 164 literárních odkazů. Z hlediska ryze praktického 
autorka zhodnotila významné korelace při sestavení preventivních programů na podkladě 
WHO v oblasti ústního zdraví. 
 
Zhodnocení významu disertace pro příslušný obor 
  Habilitační práce řeší zajímavé i velmi aktuální téma týkající se poznatků onemocnění 
jazyka, které má praktický význam nejen pro stomatology, maxilofaciální chirurgy, ale i pro 
praktické lékaře.  Sumarizuje subjektivní příznaky i aktuální klinický obraz onemocnění a 
vede lékaře krok za krokem ke správné indikaci i kontraindikaci choroby. Součástí sdělení je 
tedy i diferenciální diagnostika stavu pacienta a základní léčebný protokol. 
 Autorka začlenila výskyt těchto onemocnění na Slovensku do mezinárodního kontextu 
a vytvořila podklady pro preventivní metody screeningu na podkladě doporučení WHO 
v oblasti orálního zdraví. 
 
Stanovisko 
 MUDr.  Silvia Timková, PhD., MHA ve své habilitační práci prokázala rozsáhlé 
praktické i teoretické znalosti a zkušenosti v oblasti parodontologie se zaměřením na 
onemocnění jazyka. Velkým přínosem je, že práce vychází z pracovišť, které se touto oblastí 
dlouhodobě zabývá. Autorčina publikační a přednášková činnost ji zařazuje mezi uznávané 
odborníky v této oblasti. Jak deklaruje v přiložené habilitaci má schopnost aktivně posunovat 
poznatky v oboru stomatologie. 
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Závěr 
 Práce MUDr.  Silvie Timkové, PhD., MHA: „Lokálne zmeny a ochorenia povrchu 
jazyka“ splňuje požadavky standardně kladené na habilitační práci pro obor Zubní lékařství a 
proto doporučuji vědecké radě kladné posouzení habilitačního řízení.  
 
Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce:  

1. Jak by podle vašeho mínění měly vypadat preventivní postupy na základě WHO 
doporučení i Vašich konkrétních výsledků pro tuto oblast? 

2. Novou oblastí onemocnění v dutině ústní, která také zahrnuje oblast jazyka 
je onemocnění COVID - 19, kdy se v dutině ústní objevují změny na jazyce spojené s 
diskuzí, zda se jedná o projev přímého poškození tkání virem, systémové infekce, 
koinfekce, poruch imunitního systému, nebo zda jde o vedlejší příznak léčby. Máte 
s těmito projevy nějaké zkušenosti, případně jaké? 

 
 
V Praze 16. srpna 2021 

 
 
prof. MUDr. Taťjana Dostálová DrSc., MBA  

    Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol   
           V úvalu 84, 15006 Praha 5                                                             
 


