
 

 

 POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

    

 
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze 

 Autor práce: Klára Jurásková  

 Vedoucí 
práce: MDDr. Soňa Zbránková  

 

Název práce: 

Dentální hygiena v dolním frontálním úseku chrupu v závislosti 

na míře stěsnání 
 

  
Autor 
posudku: 
(jméno, příjmení, 
zaměstnavatel, 
kontakt – e-mail, 
telefon): 

MDDr. Soňa Zbránková, 3.LF UK, zbrankova.sona@seznam.cz, 

723 877 970 

 

  vedoucí práce  

 
V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření 
práce  

Body 

 0-4 

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4 

 Zvolené téma hodnotím jako dlouhodobě aktuální, v denodenní praxi dentální hygienistky je  pacientů 

se stěsnáním velké množství. Značným přínosem této práce je zpracovaný informační letáček s 

instruktáží dentální hygieny u těchto pacientů.   

2 
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a 
přehled domácích i zahraničních literárních pramenů 

4 

 

 Autorka prokázala při zpracování bakalářské práce velkou míru samostatnosti a schopnosti kriticky 

zhodnotit odborný text. V práci využila českou i zahraniční literaturu, včetně aktuálně zpracovaných 

studií porovnávající úroveň dentální hygieny u pacientů s různou mírou stěsnání. Odborný text byl 

konzultován i s ortodontistou s dlouholetou praxí MUDr. Vladimírem Filipi, Ph.D. 
 

3 
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného 
textu 

4 

 

 Teoretická část přiměřeně popisuje ortodontické anomálie se zaměřením na stěsnání chrupu, v práci 

je přehledně shrnuto stěsnání v dočasném i stálém chrupu, vliv této ortodontické anomálie na 

parodont a popsány možné důsledky. Velmi dobře je zpracována kapitola zabývající se možnostmi 

provádění dentální hygieny. V rámci praktické části bylo porovnáno 27 pacientů s různou mírou 

stěsnání v dolním frontálním úseku. Zajímavým výstupem bylo, že nejlepších výsledků dle QH, PBI, 

CPI-TN,V-M indexu bylo dosaženo u pacientů s největší mírou stěsnání. 

 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická 
úprava práce, dodržení publikační normy 

4 

mailto:zbrankova.sona@seznam.cz


 

 

 Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce, je přehledně členěná a obsahově 

vyvážená.  Stylistické ani pravopisné nedostatky neshledávám. Rozsah práce je adekvátní k 

popisované problematice. Velmi kladně hodnotím úroveň vlastní fotodokumentace, využité i v 

informačním letáčku. 
 

 
 

  
Body 
celkem   
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:  

Práci hodnotím velmi pozitivně. Zajímavé by bylo porovnání výsledků 

stomatologických indexů při recallu u jednotlivých pacientů. 

 

 

Otázky k 
obhajobě: 

Byli pacienti dostatečně informováni o specifikách provádění dentální 

hygieny u stěsnaného chrupu před návštěvou dentální hygienistky? 

 

    

 Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě   

  Doporučuji k obhajobě.  

    

    

 Návrh klasifikace práce:   

  výborně  

 Datum: 29.5.2018  

    

 Podpis:   

    

 

 

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 

BODY KLASIFIKACE  

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v jednéé položce 

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 

 


