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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :

Práce má 95 stran včetně příloh.

 
Názor školitele na aktuálnost tématu: 

    Problém vzniku demineralizací během ortodontické léčby narůstá spolu s počtem pacientů, 

kterým je fixní aparát nasazen. V současné době je tato otázka velmi diskutovaná, přesto však 

v  odborné literatuře o tomto tématu nalézáme jen několik málo studií. Práce přináší některé 

nové poznatky o tématu, komplexní přehled faktorů ovlivňujících vznik demineralizací, 

možnosti prevence a terapie, dále navrhuje metodiku přesné lokalizace bílé skvrny na 

vestibulární plošce zubu.

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

    Struktura bakalářské práce splňuje veškeré nároky kladené na tento typ publikace. Práce 

obsahuje, kromě všech náležitostí, např. i seznam obrázků, tabulek a grafů. U každého 

obrázku je uvedený zdroj.

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): 

   V teoretické části práce jsou zrekapitulovány faktory vedoucí ke vzniku demineralizací, 

možnosti diagnostiky, prevence a terapie. Detailně, včetně obrázků, je popsána vhodná 

metoda čištění chrupu s fixním ortodontickým aparátem. V kapitole o terapii demineralizací 

jsou uvedeny i nejnovější přípravky dostupné na českém trhu, včetně návodu na použití.     



    V praktické části práce byla vytvořena na základě existujících studií metodika pro přesnou 

lokalizaci demineralizace na vestibulárním povrchu zubu. V tomto ohledu je možné práci 

využít jako pilotní studii pro další výzkum problematiky bílých skvrn a zánětu dásní po léčbě 

fixním ortodontickým aparátem. U jednotlivých kasuistik jsou uvedeny podrobné výsledky 

vyšetření i fotodokumentace, ze které bylo čerpáno. 

      Diskuze uvádí zajímavé závěry o predilekčních místech výskytu bílých skvrn.

 

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

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

    Technika citací i seznam literatury jsou zhotoveny podle platných norem. Kvalita obrázků 

v celé práci je dobrá, odpovídá potřebám bakalářské práce. Ohledně gramatické správnosti 

slovenského jazyka se nemohu vyjádřit.

 
 
Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: 

   Největší přínos práce shledávám v přehledné rekapitulaci preventivních a terapeutických 

prostředků proti vzniku demineralizací, které mohou sloužit jako pomůcka pro ortodontisty, 

především pro kolegy v přípravě na specializační zkoušku z oboru. Pro dentální hygienistky 

je zajímavá informace o predilekční lokalizaci bílých skvrn – podle tohoto výsledků by bylo 

dobré modifikovat doporučovanou metodu čištění chrupu s fixním aparátem. Pro ortodontisty 

je přínosná informace o malé souvislosti zánětu dásní a výskytu bílých skvrn, tedy jasně 

prokázaný fakt, že i pacient bez příznaků gingivitis může být postižen demineralizacemi.

 

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

     Práci hodnotím výborně.
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