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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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Stěsnání chrupu a tím způsobené obtíže při ústní hygieně jsou pravidelným problémem u pacientů v
ordinacích dentálních hygienistek. Proto je důležité znát všechny alternativy, jak pacientovi pomoci,
včetně individuálního výběru dentálních pomůcek a v neposlední řadě pečlivého a opakovaného
nácviku.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Seznam literatury je místy zastaralý a nacházejí se zde publikace starší než 20 let a více. Vzhledem k
dostatku novější literatury je to zbytečné a zároveň zavádějící vzhledem k tématům, o kterých autorka
píše, jako jsou Ortodoncie a Preventivní stomatologie, kde v průběhu let dochází ke značnému vývoji.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V teoretické části se autorka věnuje popisu ortodontických anomálií, jejich etiologii a možnostmi měření
stěsnání. V závěru této části se zmiňuje o problematice ztíženého provádění ústní hygieny a popisuje
možnosti péče o dutinu ústní pomocí mechanických a chemických prostředků.
V praktické části se autorka na skupině 27-ti pacientů snaží demonstrovat přímou souvislost mezi
stěsnáním ve frontálním úseku a mírou výskytu plaku, zubního kamene a krvácení v této oblasti.
Skupina probandů je z mého pohledu velmi málo specifikovaná. Vzorek 27 náhodně vybraných
pacientů ve věku od 13 do 68 let je velmi nesourodý a málo vypovídající. Není zde rozlišeno, zda
pacient kouří či ne, chodí či nechodí k dentální hygienistce, zda byl někým instruován v čištění chrupu,
jaké používá pomůcky atd.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Formální stránka práce odpovídá požadavkům zadání. Obrázky jsou původní a převzaté, jsou správně
popsány, některé jsou v horší tištěné podobě. Citace jsou v normě, drobné gramatické chyby nemají
vliv na celkovou práci. Práce je stylisticky správně zpracovaná, technika provedení je adekvátní.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Popište, jak se provádí Bassova technika a sólo technika a uveďte, jaké jsou
mezi nimi rozdíly.
Jak si vysvětlujete rozdílné výstupy indexů u pacienta číslo 3 ve skupině LII
1-3, kdy PBI mělo hodnotu 33, QH 17 a VM index 2,83?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:

Datum:

28.5.2018

Podpis:

* 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

