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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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Práce je zaměřena na hygienu fixních retainerů a péči o ně. Zvolené téma je aktuální; v populaci je velký zájem
o ortodontickou léčbu a zajištění jejích dlouhodobě uspokojivých a stabilních výsledků se zpravidla řeší fixním
retainerem doplněným o snímací ortodontický aparát. Mnohdy trvá retence řadu let.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
O fixní retainer je třeba se systematicky dlouhodobě starat a dentální hygienistka by měla být s touto
problematikou podrobně seznámena. Navíc u nás není jednoznačně stanovená odborná kompetence dlouhodobé
péče o fixní retainery po ukončení ortodontické léčby. Autorka v práci upozorňuje na nedostatečnou péči o fixní
retainery jak ze strany pacientů, tak některých dentálních hygienistek.
Zpracování odpovídá požadavkům, s problematikou je autorka obeznámena, v seznamu odborné literatury je 97
titulů.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Zvolené téma autorka zpracovala samostatně, získané údaje jsou uvedeny v tabulkách a grafech. Jsou
zpracovány výsledky dotazníkové studie 50 respondentů, z nichž jedna polovina měla a druhá neměla fixní
retainer. Další výsledky vyplývají ze 77 dotazníků od dentálních hygienistek, Na grafech 15 a 16 chybějí údaje u
zelených výsečí.
4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
1
dodržení publikační normy
Práce má 109 stran, některé strany nejsou očíslované, 33 grafů, 34 obrázků. Nedostatky a četné chyby
nacházím v seznamu odborné literatury. Je uvedeno několik způsobů psaní zdrojů, byť autorka v úvodu seznamu
literatury uvádí citační normu, nacházím rovněž gramatické chyby.. Grafická úprava a rozsah práce
odpovídají.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Autorka uvádí (str. 13), že se ortodontista… „může se stomatologem
nebo dentální hygienistkou domluvit na převzetí pravidelných
kontrol“. Péče o retainer musí být jednoznačně delegována, včetně
intervalů kontrol.
2. V práci postrádám informace o retainerech v jiném než frontálním
úseku chrupu.
Co vše zahrnuje „ošetřování retaineru dentální hygienistkou“?
Jak budete konkrétně postupovat při zjištění částečně uvolněného fixního
retaineru?
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

