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Názor oponenta na aktuálnost tématu:
Vznik leukoplakií v dutině ústní je multifaktoriální proces, studentka se zaměřila na
ortodontické etiologické faktory vzniku hyperkeratós, což je vzhledem k vysokému počtu
pacientů s orto. aparáty jistě záslužné
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Struktura bakalářské práce členění a řazení jednotlivých kapitol odpovídá požadavkům, které
jsou kladeny na tento typ práce.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Odborná úroveň práce je celkem dobrá, vychází ze současné úrovně znalostí na tuto
problematiku. Teoretická část popisuje histologickou strukturu sliznice dutiny ústní, zabývá
se též fyziologickými faktory zabezpečujícími normální funkci sliznici a její přirozenou
obnovu. Přínosem je též diferenciální diagnostika leukoplakií, která překračuje rámec a
možnosti této práce.
Další kapitola je věnována rizikovým faktorům vzniku leukoplakiím v dutině ústní. Zabývá se
kouřením, abusem alkoholu, které zcela evidentně připívají k vytvoření prostředí, kde se
leukoplakie vyskytují častěji. Dále je zde uveden ortodontický aspekt, hlavně u fixních

aparátů a to z hlediska mechanického působení na sliznice a z hlediska kovové struktury
součástí aparátu. Je zde též popis používání přístroje Velascope a principy jeho použití u
diagnostiky hyperkeratóz různého stupně cytologické aktivity.
V praktické části studentka vyšetřuje 27 pacientů, vyhodnocuje dotazník ( rizikové faktory),
dále pokračuje intraorálním vyšetřením. V kasuistikách předvádí pacienty s leukoplakiemi
v souvislosti s ortodontickou léčbou. Pracuje však pouze se suspektními diagnózami, které
nejsou histologicky verifikovány, což může vést ke skreslení výsledků souboru.
Závěrem zdůrazňuje nutnost systematických slizničních kontrol a dispenzarizaci leukoplakií.
Poukazuje na vyšší procento leukoplakií u pacientů s orto. aparáty.
Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Citace, odkazy odpovídají doporučené normě. Gramatická úroveň je dobrá, kvalita obrázků je
snížená.
Celkové hodnocení:
Práci celkově hodnotím velmi dobře, doporučuji k obhajobě.
Otázky:
1, sledovala jste tzt bílé plochy u orto. pacientů po sejmutí aparátů?
2, jak konkrétně může hygienistka přispět k prevenci leukoplakií?

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