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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 74 stran, z toho 6 stran příloh
Názor školitele na aktuálnost tématu:
Zvolené téma je pro dentální hygienistky velmi aktuální - během jejich budoucí praxe se
budou zaměřovat komplexně na zdraví dutiny ústní, do kterého slina, respektive její množství
a kvalita, bezesporu patří.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Všechny části práce strukturou odpovídají požadovaným kritériím. Práce obsahuje veškeré
kapitoly nutné k pochopení tématu.
Členění do jednotlivých kapitol je přehledné a nepostrádá logickou návaznost.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Odborná úroveň teoretické části práce splňuje a převyšuje nároky kladené na tento typ práce
v rámci

bakalářského studia. Daná problematika je absolventkou nejen nastudována a

pochopena, ale i velmi detailně rozpracována. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o informace
z nejnovější zahraniční literatury (118 citovaných pramenů převážně zahraničních
z odborných časopisů). Kapitoly „Xerostomie“ a „Slina jako diagnostické médium“ obsahují
mnoho praktických informací nejen pro dentální hygienistku ale i pro zubního lékaře.

Výsledky dotazníkové studie přináší zajímavé poznatky o kvalitě života pacientů s xerostomií
a na kasuistika je dokumentován vliv xerostomie na dutinu ústní.

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 slině a jejím významu pro zdraví dutiny ústní.
Rekapituluje veškeré dostupné informace o slině, xerostomii a možnostech využití sliny jako
diagnostického média. Pravidelnými kontrolami, motivací, instruktážemi čištění chrupu a
doporučením substitučních preparátů může dentální hygienistka minimalizovat orální
následky xerostomie, pokud je o této nemoci dostatečně informována.

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