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Názor školitele na aktuálnost tématu:
Povědomí české populace o správném provádění mezizubní hygieny je nízké, i když
dochází k postupnému zlepšování. Z tohoto důvodu se jedná o aktuální téma, kdy je třeba
zlepšit znalosti veřejnosti o důležitosti mezizubní hygieny, vhodných pomůckách a správné
technice jejich použití.

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Práce splňuje všechny požadavky a náležitosti na ní kladené. Obsahuje obrázky,
tabulky a grafy i s uvedenými zdroji.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Práce se skládá z praktické a teoretické části. V praktické části se autorka zabývá
anatomií mezizubního prostoru a závěsného aparátu zubu, zubním plakem a jeho vlivem a
možnostmi, jak provádět mezizubní hygienu.

V praktické části autorka demonstruje vliv správného čištění mezizubních prostor na
stav přilehlé dásně 20 pacientů. Na úvod výzkumu zaznamenala stav dentální hygieny a s
odstupem 14 dnů po důkladné instruktáži v provádění mezizubní hygieny byl stav dásně
zaznamenán. Na konci praktické části provedla autorka statistickou analýzu výsledků.

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Citace i seznam literatury jsou uvedeny podle platných norem. Práce splňuje všechny
požadavky na ní kladené. Žádné gramatické, stylistické či jiné nedostatky jsem neshledal.

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:
Práce komplexně pojímá přístup k hygieně mezizubních prostor. Tím přispívá k osvětě
v důležité oblasti kde má česká veřejnost stále velké nedostatky. To vše je důkladně
demonstrováno v kvalitně provedené praktické části této práce.

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