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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :
Práce obsahuje 74 stran, 3 přílohy včetně detailně vypracovaného dotazníku, určeného pro
probanty. Práce obsahuje 4 obrázky, 12 tabulek a 6 grafů.

Názor oponenta na aktuálnost tématu:
Aktuálnost tématu považuji za velice prospěšnou. Slina patří mezi nejdůležitější složky, které
ovlivňují orální zdraví. Je důležitým faktorem, který ovlivňuje polykání, mluvení, zvýšenou
náchylnost k oportunním infekcím a z pohledu zubního lékařství ovlivňuje kazivost zubů
jedince. Práce dentální hygienistky je zaměřená na péči o dutinu ústní a slina, resp. její
množství a kvalita bezesporu toto ovlivňuje. Dnes umíme slinu velice rychle a bezpečně
vyšetřit a její množství a kvalita určuje i riziko vzniku zubního kazu.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Práce je členěna na cíl, úvod, teoretickou část a praktickou část, která obsahuje soubor,
metodiku, výsledky, dále diskuzi, závěr, souhrn, seznam použité literatury, seznam obrázků,
tabulek a grafů, seznam příloh a jednotlivé přílohy. Svým chronologickým seřazením
odpovídá požadovaným kritériím. Autorka správně v teoretické části prezentuje slinu a její
složení, její význam a orgány, které slinu vytvářejí. Neopomněla ani poznamenat velice časté
onemocnění seniorů – xerostomii. Členění jednotlivých kapitol je přehledné a návazné.

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Autorka danou problematiku detailně rozpracovala a splňuje tak požadavky kladené na
bakalářskou práci. Z textu jednoznačně vyplývá, že absolventka odborné téma nastudovala a
pochopila. Neopomněla citovat také zahraniční literaturu a její práce obsahuje praktické
informace nejen pro práci dentální hygienistky, ale i zubního praktického lékaře. V praktické
části čerpala z dokumentace pacientů Stomatologické kliniky VFN v Praze se souhlasem
MUDr. L. Korábka, CSc., MBA. Vytvořila soubor pacientů, u kterých bylo v letech 20102011 provedeno vyšetření slinné sekrece pomocí Škachova testu pro vyloučení či potvrzení
Sjögrenova syndromu. Celkem byl zaslán dotazník 20 probantům, z nichž odpovědělo 15.
Autorka vyhodnotila veškerá anamnestická data, hodnotu Škachova testu, farmakologickou
anamnézu, abusus a subjektivní pocity pacientů. Výsledky přináší zajímavé poznatky o
kvalitě života pacientů s xerostomií. Předkládaná kazuistika dokumentuje vliv onemocnění na
zdraví dutiny ústní.
Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Technika citací a seznam literatury jsou zhotoveny dle platných norem. Stylizace textu je
dobrá, kvalita obrázků dostačující s uvedením zdroje. Grafy a tabulky jsou přehledné.
Celkové hodnocení:
Předkládanou práci považuji za velice dobře zpracovanou, přinášející možnosti využití sliny
jako diagnostického média. Poukazuje na správnost práce dentální hygienistky, která může
pravidelnými kontrolami, motivací, instruktážemi, čištěním chrupu a doporučením
substitučních preparátů minimalizovat následky onemocnění xerostomií.
Zajímalo by mě:
1. Kolik pacientů s dg. xerostomie vyšetřila a měla možnost konzervačně léčit autorka během
studia?
2. Jaké zná substituční preparáty, které můžeme doporučit pacientům s uváděným
onemocněním?
3. Jaké testy může provádět v běžné praxi dentální hygienistka pro vyšetření kvantity a kvality
sliny?
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Předkládanou práci hodnotím výborně.
Doporučuji k obhajobě.
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