
 UNIVERZITA KARLOVA V  PRAZE  

3 .  L É K A Ř S K Á  F A K U L T A   

Stomatologická klinika FNKV 

 
Studijní program: Dentální hygienistka                                      Akademický rok 2011/2012 

Bakalářský studijní obor: Specializace ve zdravotnictví   

                                                                                                                                          

 

Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce: Dentální hygiena u pacientů s rizikem infekční endokarditidy 

 

Jméno autora: Lucie Merhautová 

 

Jméno oponenta: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : práce má 54 stran, 2 přílohy, 6 tabulek a 16 

obrázků. 

 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma je zvoleno velmi dobře, nicméně, bohužel, zpracováno povrchně a bez patřičné 

pozornosti ze strany autorky. Infekční endokarditida je závažným život ohrožujícím 

onemocněním a patřičná stomatologická péče má výrazný profylaktický efekt. Podíl péče 

dentální hygienistky je velmi významný. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Po formální stránce je práce členěna dobře. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Po stránce odborné práce působí na první pohled uspokojivě, nicméně hned v úvodu nás 

autorka překvapí konstatováním, že výraz srdce pochází z latinského výrazu kardia. Vedle 

„anatomie“ srdce popisuje jeho dále jeho „strukturu“ a „interiér“, což je prostý popis 

fyziologické činnosti srdce.  

V práci jsou na řadě míst patrné přesahy do jiných oborů, v nichž autorka evidentně není 

orientována. O tom svědčí např. doporučení léčby antibiotiky typu: „Je mnohem účinnější 



podávat ho v nižší koncentraci a častěji, než ve vyšší koncentraci na delší dobu, protože má 

celkem krátký poločas rozpadu…“ apod.  

 Při podrobném rozboru dále zjistíme, že teoretická část práce se skládá z řady více či méně 

vhodně seřazených citací, postrádám závěry autorky. Řadu samostatných podkapitol tvoří 

pouze několik vět citovaných z odborné literatury. 

Odborné nedostatky však nacházím i v částech věnovaných dentální hygieně jsou chyby, 

autorka např. uvádí preventivní výplně v přehledu výkonů prováděných dentální 

hygienistkou.  

 

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

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

Technika citací je uspokojivá, popis obrazové dokumentace je naprosto nepřijatelný (četné 

poznámky typu: „Zdroj: Ambulantní kardiologická vyšetřovna FNKV archiv já). Legendy u 

tabulek a obrázků jsou umístěny nesprávně, tabulky nejsou popsány správně, je nedostatek 

citované odborné literatury. Výhrady lze mít i k řadě formulací typu: „…pacient je odstaven 

mimo vše dění…“, „…zmatenému pacientovi je ve spěchu vysvětleno…“,  

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Přínos práce spatřuji snad ve snaze poukázat na někdy poněkud opomíjené závažné 

souvislosti fokální infekce dentálního původu a profylaktických možností řádné 

stomatologické péče o pacienty ohrožené infekční endokarditidou. 

 

K autorce mám dotazy:  

1. Co to je IS a může popsat souvislosti s bakteriémií? Jaké jsou souvislosti s ošetřením u 

dentální hygienistky? 

2. Co to je „probiding“, který byl proveden u všech pacientů a jak hodnotí autorka 

výsledky? 

3. Jak autorka při vyšetření poznala „jazyk s lehkým mikrobiálním povlakem“  

4. Jak autorka došla k závěru, že „od okamžiku, kdy se stává pacient imobilním, přestává 

být o jeho dutinu ústní pečováno zcela“. Myslí si to, nebo se o tom objektivně 

přesvědčila a jak? 

5. Autorka uvádí, že na „základě přesného hodnocení parodontu jí byly poskytnuty OP    

      snímky“. Co tím myslí? 

 



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

S výhradami hodnotím práci stupněm dobře 
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