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Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce: Bělení zubů 

 

Jméno autora: Klára Chefdeville, DiS. 

 

Jméno oponenta: doc. MUDr. Eva Gojišová 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Práce obsahuje 69 stran, 2 přílohy – dotazník, povolení k provedení dotazníkové studie, 7 

obrázků s uvedením zdrojů. 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

V náplni práce dentální hygienistky je uvedena mimo péči tvrdých zubních tkání a parodontu 

také kosmetická péče, a to bělení zubů. Z dotazy na bělení zubů a vlastní bělení zubů se dnes 

setkávají téměř každý den. Z tohoto pohledu zadané téma vidím jako velice aktuální. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

 

Struktura předkládané práce je správně chronologicky řazená a odpovídá požadovaným 

kritériím. Je správně dělena na cíl, úvod, teoretickou část, praktickou část, diskuzi, závěr a 

souhrn. Obsahuje přílohy a seznam zdrojů obrázků. Autorce vypadl seznam použité literatury 

v úvodním seznamu, přestože je velice správně začleněn v textu pod bodem 10. Členění do 

jednotlivých kapitol je jinak přehledné a má logickou návaznost. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

 

Odborná úroveň práce splňuje nároky kladené na práci bakalářského studia. Z uvedeného 

jasně vyplývá, že autorka se v technice bělení zubů dobře orientuje, uvedené téma má dobře 

prostudované a pochopené. Ve své práci předkládá provedla dotazníkovou studii, které se 

zúčastnilo 96 náhodně vybraných pacientů a jednotlivé otázky byly procentuálně 

vyhodnoceny. Studie ukázala zájem pacientů o tuto techniku, ale pouze malý počet 

respondentů byl zubním lékařem informován o možnosti tohoto esteticko kosmetického 



ošetření. Velice kladně hodnotím kazuistiku, ve které autorka přesně popisuje průběh bělení a 

rekapituluje poznatky pacienta během zákroku. 

 

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

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

  

Stylizace textu je dobrá, významné chyby nebyly shledány. Grafy a tabulky jsou přehledně 

popsány, technika citací a seznam literatury sepsány podle platných norem. 

 

Celkové hodnocení: 

 

Přínos práce vidím především v praktické části práce, kde autorka zjistila názor současné 

populace a výsledky dokazují o malé informovanosti veřejnosti o této možnosti ošetření 

dentální hygienistkou. Svojí prací podpořila náplň práce dentální hygienistky, která může ve 

vysoké míře ovlivnit nejen zdraví dutiny ústní, ale i estetický vzhled zubů u pacientů. 

 

Zajímalo by mě:  

 

1. Požádala bych autorku o přehledný výklad, čím bělení zubů ovlivňuje ústní hygienu? 

2. Prosím o uvedení podstaty bělících systémů a jakým způsobem působí na tvrdé zubní 

tkáně? 

3. Jaké má sama zkušenosti s obhajováním této techniky u pacientů v praxi? 

 

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

Předkládanou práci hodnotím výborně a práci doporučuji k obhajobě. 
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