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Hodnocení bakalářské práce
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Název práce: Mikrobiologický nález a hygiena dutiny ústní u pacientů s obličejovým
rozštěpem
Jméno autora: Bc. Martina Tomášková
Jméno školitele: MUDr. W. Urbanová
Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 70 stran, z toho 10 strany přílohy
Názor školitele na aktuálnost tématu:
Zvolené téma je aktuální pro veškeré zdravotnické pracovníky setkávající se ve své praxi
s pacienty s rozštěpem, tedy i pro dentální hygienistky.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Všechny části práce strukturou odpovídají požadovaným kritériím.
Členění do jednotlivých kapitol je přehledné a nepostrádá logickou návaznost.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Odborná úroveň práce splňuje nároky kladené na tento typ práce v rámci bakalářského studia.
Komplexní problematika obličejových rozštěpů včetně terapie je přehledně zpracována
v rozsahu dostačujícím pro bakalářskou práci. Zvláštní kapitola je věnována dentální hygieně
u pacienta s rozštěpem a specifické mikroflóře dutiny ústní u této skupiny jedniců. Výsledky
přináší zajímavé poznatky především o atypickém mikrobiálním osídlení rozštěpové štěrbiny.

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Technika citací i seznam literatury jsou precizně zhotoveny podle platných norem.
Významné gramatické chyby nejsou zjevné, stylizace textu je dobrá. Kvalita obrázků je
dostačující pro potřeby bakalářské práce. U každého obrázku je uvedený zdroj.
Grafy i tabulky jsou přehledně popsány.
Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:
Práce přehledně shrnuje dostupné poznatky o problematice obličejových rozštěpů.
V praktické části práce bylo zjištěna atypická mikroflóra v rozštěpové štěrbině, proto je třeba
k těmto pacientům vždy přistupovat se zvýšenou opatrností a za použití všech ochranných
pomůcek. To je dle mého názoru důležitý praktický výsledek předloženého výzkumu.

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Předkládanou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.
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