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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Téma je aktuální, jelikož pacientů s onemocněním srdce přibývá díky prodlužování průměrné délky života,
lepším možnostem diagnostiky a terapie a modernímu životnímu stylu, který zvyšuje incidenci
kardiovaskulárních chorob. Protože fokální infekce v dutině ústní může negativně ovlivňovat prognózu
kardiovaskulárních onemocnění, jedná se o silný argument pro dentální hygienistky v motivaci pacientů ke
zlepšování hygieny dutiny ústní.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Použitá literatura odpovídá charakteru práce, jsou využity i odborné články ze zahraničních periodik. Autorka
poměrně dobře pronikla do dané problematiky.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V teoretické části nás autorka seznamuje s onemocněními srdce a parodontu a jejich vzájemnou souvislostí.
Tomu předchází podrobný popis anatomie obou struktur.
Obsahem praktické části jsou kazuistické studie, ve kterých je hodnocen stav chrupu, parodontu a hygieny
pacientů s onemocněním srdce, kteří byli vyšetřováni pro vyloučení fokální infekce odontogenního původu před
kardiochirurgickou operací na Stomatologické klinice FNKV. Autorka dobře dokumentuje leckdy tristní stav
dutiny ústní některých pacientů, včetně popisů ošetření, nutných pro vyloučení fokální infekce.
Pozoruhodné jsou výsledky dotazníkového šetření, ze kterého mimo jiné vyplývají nedostatky ve znalostech
dentálních hygienistek ohledně fokální infekce, přičemž na druhou stranu ukazuje, že až teprve dentální
hygienistka často upozorňuje pacienta na problémy, které metastatická infekce může způsobit jeho zdraví.
Přínosným výstupem práce je informační leták, který vtipnou myšlenkou seznamuje pacienty s vlivem
zanedbaného ústního zdraví na vznik srdečních onemocnění.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Práce po formální stránce odpovídá požadavkům 3.LF UK, stylistická úroveň a grafická úprava je adekvátní
typu práce.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Na jaká rizika by dentální hygienistka měla brát zřetel při ošetřování
pacienta s onemocněním srdce?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
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BODY
KLASIFIKACE
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9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v jedné položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

