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Názor oponenta na aktuálnost tématu: 

Vzhledem k faktu, že dentální hygienistky budou přicházet do styku s pacienty 

postiženými různými infekčními onemocněními dutiny ústní, je velmi důležité, aby byli 

schopné je diagnostikovat a případně pacienta řádně poučit. A tím také napomoci zabránění 

dalšímu šíření těchto infekcí. 

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 teoretické části se autorka dopodrobna 

zabývá popisem klinického průběhu řady infekčních onemocnění dutiny ústní a jejich léčbou. 

Na závěr kapitoly autorka uvádí na jedné stránce obecná doporučení pro dentální hygienistky 

v případě příchodu pacienta s infekční stomatitidou do její ordinace. Vzhledem k rozsahu 

práce považuji toto obecné poučení za nedostatečné. Z pohledu dentální hygienistky je popis 



klinického obrazu onemocnění vyčerpávající, ale uvítal bych podrobnější doporučení 

v případě, že se pacient dostavil do ordinace dentální hygienistky s infekční stomatitidou.

V praktické části vyhodnocuje výsledky dotazníkové studie na souboru 70 pacientů se 

zaměřením na onemocnění způsobné virem herpes simplex. Výsledky jsou podané 

v přehledných tabulkách a grafech.

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.

Celkové hodnocení:

Teoretická část je napsaná dobře, klinický průběh onemocnění je popsán do detailu, 
místy až příliš např. popis Nomatu na třech a půl stránkách. Popsaná léčba stejně jako celá 
teoretická část je napsaná z pohledu zubního lékaře, nikoliv z pohledu dentální hygienistky.

Praktická část je skládá z dotazníkové studie a interpretace jejich výsledku. K dané 
části nemám výhrad.

Zajímalo by mě: 

1) Co doporučuje autorka pokud se na plánovanou dentální hygienu dostaví pacient s oparem?

2) Jaká opatření pro vlastní ochranu by autorka doporučila při plánovaném ošetření pacienta s 

HIV?

3) Jaká opatření pro zabránění přenosu rizikových infekčních onemocnění na další pacienty 

by autorka doporučila při plánovaném ošetření pacienta s podobným onemocněním?

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

Tuto práci hodnotím velmi dobře.
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