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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Problematika kouření je velice aktuální téma vzhledem k vlivu na celkové zdraví jak kuřáků, tak i
nekuřáků. Počet obyvatel užívajících tabákové výrobky v české populaci je stále vysoký a úmrtnost
tvoří 18000 pacientů ročně. Následky kouření můžeme pozorovat i u pacientů v zubních ordinacích a
praxích dentálních hygienistek. Jedná se jak o lehčí projevy jako jsou pigmentace a abraze, ale
mohou se vyskytnout i závažnější problémy včetně zhoršeného hojení. Dentální hygienistka by měla
mít celkový přehled o problematice kouření a jeho projevech v dutině ústní. Jejím cílem je informovat
pacient o rizicích užívání tabákových výrobků a to včetně elektronických cigaret a zároveň včas
odhalit případné patologie.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka ve své práci využívá české i zahraniční zdroje. V průběhu psaní bakalářské práce byla
autorka aktivní a orientovala se v dané problematice.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
V teoretické části bakalářské práce autorka popisuje problematiku kouření v České republice i
celosvětově. Zaměřuje se na druhy cigaret, složky kouře a jejich vliv na zdraví. Neopomíná ani
anatomii a fyziologii parodontu a projevy kouření na dutinu ústní a celý organismus. Na závěr uvádí
doporučení WHO, které se zaměřují na boj proti tabáku celoplošně.
V praktické části autorka nezpracovává vlastní sebraná data, ale soubor dat z kartotéky, která byla
poskytnuta praxí 3DK s.r.o. MUDr. Jana Streblova. Jedná se o retrospektivní studii, kdy jsou data
kuřáků a nekuřáků vybrána pečlivě podle specifických kritérií a zpracována statistickou analýzou.
Výsledky jsou zobrazeny krabicovými grafy, které umožnují přehlednou vizualizaci numerických dat.
Autorka porovnává hloubku sondáže parodontální kapsy před a po subgingiválním ošetření, kdy
sondáž prováděl tentýž lékař a subgingivální ošetření stejná dentální hygienistka. Průběh vyšetření a
ošetření se tedy v čase neměnil. Soubor probandů je obsáhlý a data jsou zpracována kvalitně. Do
budoucna by bylo přínosné, aby autorka použila vlastní soubor probandů, aby měla příležitost
pracovat s pacienty osobně.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Po formální stránce odpovídá bakalářská práce normě, citace a bibliografické odkazy jsou v pořádku.
Text je srozumitelný, drobné gramatické chyby nenarušují kvalitu práce. Velkým přínosem je
statistické zpracování dat do krabicových grafů, které umožňuje přesnou vizualizaci výsledků.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Pokud byste měla možnost pro toto téma sbírat data osobně, změnila byste
něco na metodice sběru, pokud ano, tak co?
V čem spočívá výhoda krabicových grafů?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
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

