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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy):  

Předkládaná práce má 70 stran, 3 přílohy, 9 obrázků, 24 pramenů odborné literatury.  

 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu: Téma je nejen aktuální, ale i originální. Stav hygieny 

dutiny ústní a mnohdy atypické mikrobiální osídlení dutiny ústní u pacientů s rozštěpem úzce 

souvisí s úspěšností  kompletní rekonstrukce rozštěpového defektu. Péče dentální hygienistky 

o pacienty s rozštěpem  by měla tvořit zásadní součást jejich komplexní léčby.   

 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce zcela odpovídá požadavkům na formální členění bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Cíle teoretické a praktické části jsou formulovány jasně a výstižně. V teoretické části práce  je 

rekapitulována problematika  etiopatogeneze orofaciálního rozštěpu a dále je uveden přehled 

údajů o výskytu a příčinách, klinickém obraze a léčbě této vrozené vývojové vady.  

Praktická část je rozčleněna na zjištění stavu hygieny dutiny ústní u vybrané skupiny 20 

pacientů s rozštěpem, na zjištění frekvence onemocnění horních cest dýchacích formou 

dotazníku u 44 pacientů a na zjištění kultivačního nálezu v oronazální komunikaci u 8 

pacientů. 

Výsledky jsou zajímavé a zaslouží si další rozpracování. Autorka v závěru  upozorňuje na 

nutnost antibiotické léčby před chirurgickou rekonstrukcí rozštěpového defektu. Antibiotika 

však nelze obecně doporučovat. Na základě atypických kultivačních nálezů je třeba cílené 

farmakoterapie. Tyto souvislosti  přesahují téma bakalářské práce a nikterak nesnižují úroveň 

předkládané práce. 

 

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

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

Po formální stránce hodnotím kladně přehlednost, srozumitelnost  a systematické uspořádání 

práce.  V textu jsou  ojedinělé chyby (např. používání výrazu „můžou“, „..vyskytly se 

mikroby z této oblasti nefyziologické…a často se odhalili rezistence“, str. 27, „častější 

výskyt… může být způsobeno“, str 53). Literatura a obrazová dokumentace je v pořádku. 

 

 

 

Zajímalo by mě:  

1. Jaké nejčastější chyby dělají pacienti s rozštěpem při  čištění zubů? 

2. Jaké  pomůcky dentální hygieny doporučí autorka na čištění v místě rozštěpového 

defektu? 

 

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