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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Roztoky určené k výplachům dutiny ústní mají různá složení a použití a tvoří nedílnou 

součást v péči o orální zdraví a hygienu dutiny ústní.  Zadané téma je velice aktuální právě 

pro vlastní práci dentální hygienistky, protože je to právě ona, která by otázky a informace 

týkajících se těchto přípravků měla profesionálně osvětlovat a správně doporučovat svým 

pacientům. Souhrnná publikace o roztokách určených pro výplachy dutiny ústní chybí a 

pacienti a klienti zubních ordinací velmi často podléhají reklamám, které mohou v určitých 

případech ohrozit zdraví dutiny ústní a to jak z pohledu lékařského, tak z pohledu změny 

estetického vzhledu zubů, případně sliznic dutiny ústní. 

 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předkládaná práce je správně členěná a splňuje požadavky na ní kladené. V praktické 

části 4.2 Metodika chybí charakteristika souboru, chybí popis metody zpracování získaných 

dat z vyplněných dotazníků. 

 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle kapitol): 

V teoretické části.: 3.1 Souhrn problematiky v odborné literatuře správně autorka 

rozděluje roztoky určené pro výplachy dutiny ústní. U skupiny chemických přípravků uvádí 

chemické složení, účinky, jejich indikace, kontraindikace. Uvádí současně nejvíce používané 



roztoky v  zubní praxi. Výpadek ve výčtu roztoků určených pro výplachy dutiny ústní spatřuji 

v tom,  že uvádí pouze roztoky komerčně vyráběné a neuvádí roztoky přírodního bylinného 

původu, které bychom neměli v péči o dutinu ústní v určitých indikacích opomíjet. Neuvedla 

také jeden z nejužívanějších roztoků užívaného v zubní praxi a to peroxid vodíku. 

V praktické části si cením v kapitole: Diskuze vlastní monitorování poznatků, 

získaných z vyplněných dotazníků a zjištění ne příliš dobré informovanosti našich klientů o 

působení těchto roztoků v dutině ústní a v tom spatřuji velmi cennou zkušenost právě pro 

vlastní praxi předkladatelky. 

 

  

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

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

Po formální stránce práce splňuje požadavky na ní kladených až na malé nepřesnosti. 

Technika citací a odkazů je v normě. V teoretické části bych upřednostnila více slohovou 

skladbu, než strohé bodové zpracování, pokud jej chtěla autorka uplatnit, doporučila bych 

tabulkový přehled na konci kapitoly. Za nepříliš zdařilé považuji tisk obrázků jednotlivých 

výrobků, pokud by autorka použila jinou techniku, např. fotografii, získala by práce po 

formální stránce na kvalitě. 

 

 

Celkové hodnocení bakalářské práce: 

Kladně hodnotím snahu uchazečky o zmapování roztoků určených pro výplachy 

dutiny ústní komerčně vyráběných a dostupných v ČR. V praktické části práce potvrdila 

schopnost samostatné práce, která má cenu především pro dentální hygienistky, ale i zubní 

lékaře, kdy se jí podařilo sepsat nejčastěji v praxi používané komerčně vyráběné roztoky, 

jejich indikaci, kontraindikaci atd., poukazuje na časté a nekontrolované užívání těchto 

roztoků. 

Vzhledem k zadání tématu práce, bych ráda, kdyby nás mohla autorka v přehledu 

informovat o skupině roztoků určených k výplachům dutiny ústní přírodního, bylinného 

původů. 

 

Dále by mě zajímala motivace pacienta k provádění ústní hygieny a užívání 

uváděných roztoků. 
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