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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

V současné době je stále více diskutována v odborných kruzích otázka demineralizace 

tvrdých zubních tkání běhen ortodontické léčby pacientů fixním aparátem. Demineralizace 

tvrdých zubních tkání má za následek vznik neestetických mléčně bílých skvrn na 

vestibulárních ploškách frontálních zubů,  které   po odstranění zubního fixního aparátu 

přetrvávají a  je velice obtížná jejich eliminace. Tyto defekty potom kazí celkové uspokojení 

pacientů po úspěšné ortodontické  léčbě.   Předkládaná práce objasňuje faktory, které 

ovlivňují vznik demineralizace, uvádí možnosti prevence a léčby této komplikace.  V práci 

jsou uvedeny také nejnovější poznatky spojené s touto problematikou a autorka předkládá 

návrh metodiky určení přesné lokalizace bílé skvrny na vestibulárních ploškách jednotlivých 

zubů. 

 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Práce splňuje veškerá kritéria kladená na tuto práci, členění práce je správně 

chronologicky řazené, včetně seznamu použité literatury, seznamu obrázků, tabulek a grafů, 

použití citací a zdroje pro obrázky je v normě.   

 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Hodnocení práce je zcela v souladu s hodnocením práce školitelem, uchazečka 

prokázala schopnost samostatné práce a prokázala vysoký zájem o obor. 



V teoretické části jsou shrnuty faktory vedoucí ke vzniku demineralizací tvrdých 

zubních tkání, současné možnosti diagnostiky, prevence a terapie těchto defektů. Autorka 

uvádí přípravky, které mohou být použity v terapii těchto defektů. Na základě publikovaných 

studií byla vyzkoušena metodika pro určení přesné lokality demineralizační léze na 

vestibulární plošce zubů a práce může být použita jako pilotní studie pro další zkoumání této 

problematiky. Každá jednotlivá kazuistika je dokumentována výsledky vyšetření a vlastní 

fotodokumentací. 

V diskuzi se autorka zmiňuje o predilekčních místech vzniku demineralizačních skvrn. 

 

 

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů, 

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

Po formální stránce je práce zpracována správně, k jazykovému projevu se nemohu 

vzhledem ke slovenštině vyjádřit. Kladně hodnotím samostatné a přehledné zpracování 

výsledků práce a mnohočetnou, názornou obrázkovou dokumentaci, technika citací a seznam 

literatury je v normě. 

  

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Autorka zpracovala zadané téma velice pečlivě a zodpovědně. Je několik stěžejních 

bodů, které vyplývají z práce pro praxi: predilekční lokality vzniku demineralizačních mléčně 

bílých skvrn může být využito k modifikaci metody doporučované pro čištění zubů u pacientů 

s fixním ortodontickým aparátem. Pro praxi dentálních hygienistek, ale i lékařů je důležitý 

přehled preventivních a terapeutických prostředků preventivně působících proti 

demineralizaci. Přínosné je též zjištění, že nebyly shledány souvislosti mezi zánětem dásní a 

vznikem demineralizace. 

 

Vzhledem k velmi zajímavé tematice bych se ráda zeptala na principy vzniku 

demineralizace tvrdých zubních tkání obecně, jaké jsou preventivní a terapeutické možnosti 

při vzniku demineralizace a co sama autorka pokládá za nejdůležitější při diagnostice 

demineralizačních ložisek. 

 

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): 

Předloženou bakalářskou práci pokládán za velice zajímavou a detailně zpracovanou. 

Práci hodnotím stupněm:                      výborně 
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