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Aktuálnosť témy habilitačnej práce 

MUDr. Silvia Timková, PhD., sa v  predloženej habilitačnej práci zamerala na najčastejšie sa 

vyskytujúce ochorenia jazyka podľa pohlavia, veku, určených behaviorálnych faktorov 

a  komorbidít pacientov. Niektoré z nich môžu v súčasnosti spôsobovať 

diferenciálnodiagnostické dilemy aj z hľadiska predisponujúcich či príčinných faktorov 

a súvzťažných prepojení s inými ochoreniami organizmu pacienta. Ciele habilitačnej práce sú 

aktuálnym prínosom pre zubných lekárov z hľadiska prevencie ich vzniku. 

 

Formálna stránka habilitačnej práce  

Habilitačná práca je predložená v tvrdej väzbe v rozsahu 107 strán. Obsahuje 35 obrázkov, 28 

tabuliek a 15 grafov. Citované literárne pramene sú uvedené v abecednom poradí v počte 164, 

z nich 10 je od roku 2016. Práca je rozčlenená do deviatich kapitol vrátane zoznamu literatúry. 

V prvých štyroch kapitolách autorka uvádza súhrn najpodstatnejších poznatkov o anatómii, 

fyziológii, vyšetrení jazyka a zameraní sa na sedem najčastejšie sa vyskytujúcich lokálnych 

zmien a ochorení povrchu jazyka. Ďalšie kapitoly obsahujú ciele vlastného výskumu, ich 

realizáciu, štatistickú analýzu a vyhodnotenie výsledkov. V diskusii porovnáva výsledky 



habilitačnej práce s výsledkami zahraničných autorov. V závere práce uvádza súhrn zistených 

výsledkov.  

 

Pôvodnosť habilitačnej práce  

Výsledky habilitačnej práce MUDr. Silvie Timkovej, PhD., sú pôvodné, realizované autorkou 

v období od januára 2018 do januára 2020 v NZZ v Košiciach u dospelých pacientov, ktorým 

bola poskytnutá primárna zubnolekárska starostlivosť.  

 

Vedecký prínos habilitačnej práce 

Habilitačná práca je zameraná na analyzovanie konkrétne určených parametrov a štatistické 

vyhodnotenie najčastejšie sa vyskytujúcich zmien a ochorení povrchu jazyka u dospelej 

populácie v meste Košice v súčasnosti. Z 3 108 pacientov vyšetrených a ošetrených v NZZ 

v Košiciach bolo počas dvoch rokov zaradených do sledovaného súboru 697 pacientov, z toho 

311 žien a 386 mužov od 18 do 96 rokov. Celkový výskyt zmien jazyka dosiahol 22,43 %, 

pričom u mužov bol zistený podstatne vyšší výskyt (28,26 %) ako u žien (17,85 %). Celkovo 

sa najčastejšie vyskytoval patologicky zmnožený povlak. Výskyt podľa veku: od 65 rokov 

lingua plicata; od 25 do 34 rokov patologicky zmnožený povlak, glossitis rhombica mediana 

a lingua villosa nigra; od 18 do 24 rokov lingua geographica. Výskyt podľa pohlavia: u mužov 

lingua plicata, u žien lingua geographica. Podľa behaviorálnych ukazovateľov sa potvrdil 

výrazne negatívny vplyv fajčenia a zlej ústnej hygieny. Na základe záverov autorka navrhuje 

zapracovať zistené parametre a štatistické výsledky do hodnotenia orálneho zdravia z hľadiska 

prevencie vzniku a rozvoja ochorení povrchu jazyka a prepojiť ich s preventívnymi 

programami WHO, týkajúcimi sa orálneho zdravia. 

 

Otázky  

Ktoré sú najčastejšie lokálne zmeny a ochorenia povrchu jazyka u detí?  

 

 

 



Záver  

Výsledky predloženej habilitačnej práce „Lokálne zmeny a ochorenia povrchu jazyka“ sú 

odborno-vedeckým obsahom aktuálne, zodpovedajú určeným kritériám a sú prínosom pre 

diferenciálnu diagnostiku, liečbu a prevenciu vzniku a rozvoja týchto ochorení. Po úspešnej 

obhajobe habilitačnej práce odporúčam Vedeckej rade LF UK udeliť MUDr. Silvii Timkovej, 

PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore zubné lekárstvo podľa platných kritérií pre 

habilitácie LF UK v Bratislave.   
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