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1. Volba tématu:
Téma hodnocené bakalářské práce je zvoleno vhodně. Jak sama autorka uvádí, je v této
oblasti velmi mnoho problémů, které pacientům se zubní náhradou způsobují problémy.

2.Teoretická část
Defmování problematiky: cíle v teoretické části pokládám za definované a informačně
přínosné. I empirická část je velmi přínosná,ale bylo by ještě zajímavé zhodnotit, jaká je
kvalita života pacientů s fixními náhradami. Bohužel i u těchto pacientů se mohou objevit
problémy se zubní náhradou.
Přehled poznatků: získané poznatky jsou seřazeny přehledně a logicky.
Výběr relevantních názorů: daný problém u pacientů se snímacími zubními náhradami
považuji za úměrný, pro presentované názory je vybráno velké množství vhodné
literatury.

2. Empirická část
Defmování výzkumného problému: výzkumný problém pokládám za vhodně zvolený a
definovaný.

Charakteristika vzorku: vzorek pacientů je dostatečně vysoký.
Charakteristika metod: v bakalářské práci byla zvolena jedna metoda. Ke své práci
autorka používala standardizovaný dotazník Oral Health lmpact Profile-20, který byl
přeložen z anglického jazyka.Dotazník byl vyvinut Allenem F. a Rockerem D., National
University of lreland 2002.
Způsob presentování výsledků: u jednotlivých respondentů jsou výsledky prezentovány
formou dotazníků, který obsahuje 20 položek, týkající se funkčního omezení, fyzické
bolesti, psychologického nepohodlí, tělesného postižení, psychického postižení, sociálního
nepohodlí a v neposlední řadě se další položky týkají sociálního a zdravotního postižení
a handicapu.
Způsob diskutování výsledků: diskuze k získaným výsledkům je na dobré úrovni. Plně
souhlasím s autorkou, že kvalitu života mohou pacientům znepříjemnit okolnosti, týkající
se obtížemi se stravováním, případně přítomnost bolesti či jiných nepříjemných vjemů.
Daný výzkum autorky se soustředil na zmapování prevalence obtíží u pacientů s celkovou
snímací náhradou, což ještě nebylo v České republice zmapováno.

4. Závěry práce:
Způsob shrnutí: autorka splnila cíle výzkumu. Prokázala schopnost shrnout závěry své
práce. Popisuje nutnost správné komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a

pacienty.Ne však jen vhodná komunikace vyřeší pacientovy problémy se snímací zubní
náhradou.
Hlavní přínos práce: vidím ve zmapování problémů u pacientů se snímací zubní
náhradou, rozdělenou na ženy a muže, protože je vidět, že problémy u těchto dvou skupin
pacientů jsou rozdílné.

5. Literatura a práce s literaturou.
Autorka uvedla 31 titulů. Je to neobyčejně velké množství literatury.

6.Kvalita příloh
V příloze jsou velmi pěkné fotografie jednotlivých zubních náhrad, chybí mi tam však
příloha, kde je znázorněna hygienická fáze o fixní i snímací zubní náhrady. (znázorněné
pomůcky na hygienu zubních náhrad)

7. Celkové stanovisko
Název práce "Kvalita života pacienta se zubní náhradou" - autorka velmi hezky popisuje
rozdělení jednotlivých zubních protéz (fixní a snímací náhrada).V další části práce se však
zaměřila pouze na péči o snímací náhrady, včetně hygienické fáze. Musím konstatovat, že
kvalitu života pacienta může ovlivnit i fixní náhrada chrupu, o které se v této bakalářské
práci autorka vůbec nezmiňuje. I u těchto pacientů je nejdůležitější především hygienická
fáze péče o fixní náhrady, což zajistí pacientovi život bez problémů. Hygienická fáze pro
fixní náhrady chybí také v příloze této práce.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Bylo by vhodné diskutovat k těmto tématům:
1. Jak využijete výsledků této práce ve Vaší profesi?
2. Existuje jiná možnost uložení snímací zubní náhrady na noc ( sklenice s vodou) a
jakým způsobem by měl pacient pečovat o fixní náhradu?

8. Klasifikace: velmi dobře

Hradec Králové 17.5.2011

Květa Prouzová, DiS.
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