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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

 Předložená bakalářská práce má 55 stran, 3 stránky příloh, 11 obrázků, 5 tabulek a 7 

grafů 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

 Téma bakalářské práce je zvoleno velmi aktuálně. Problematika hygieny mezizubních 

prostor je v České Republice mezi pacienty velmi podceňována. Řada stomatologů nemá čas 

a prostor se tomuto tématu ve svých ordinacích dostatečně věnovat a tomu odpovídá i celková 

úroveň mezizubní hygieny. Motivace a instruktáž správného provádění ústní hygieny by měly 

patřit mezi základní informace, které dentální hygienistka pacientům předává. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

 Sruktura předkládané bakalářské práce odpovídá všem požadavkům. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

 V teoretické části se autorka věnuje anatomii mezizubních prostor a závěsného aparátu 

zubu. Důraz je zde též kladen na problematiku zubního plaku a zubního kamene. Je zde 

zdůrazněn význam interdentální hygieny a nechybí podrobný popis jednotlivých pomůcek, 

které jsou k ní nezbytné, včetně jejich účinnosti. 



 V praktické části autorka ( na homogenní skupině 20-ti pacientů ) demonstruje přímou 

souvislost pravidelného používání mezizubních kartáčků a zmírnění projevů zánětu dásní, 

zejména krvácení. 

 

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

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

  

 Práce je napsaná přehledně, bez gramatických chyb a jiných stylistických nedostatků. 

Stejně tak grafická úroveň je vyhovující. 

 

 

Celkové hodnocení: 

 

 Autorka se v předložené práci věnuje často opomíjené problematice hygieny 

mezizubních prostor. V teoretické části prezentuje možnosti, jak ji provádět a prokazatelné 

výsledky jsou demonstrovány v praktické části. Celkově má práce vysokou úroveň, i když 

vzorek pacientů ( 20 ) je pro významnější statistické závěry nedostatečný.  

 

 

Zajímalo by mě:  

 

1) Parodontopatogenní bakterie můžeme rozdělit do třech komplexů podle závažnosti a 

charakteristiky jednotlivých bakterií. Jaké to jsou ? Uveďte zástupce jednotlivých 

komplexů. 

2) Jaké jsou možnosti detekce zubního plaku? 

 

 

 

 

 

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