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Posudek školitele 
 

Název práce: Srovnání úrovně dentální hygieny u pacientů s obličejovým rozštěpem a 

pacientů ortodontického oddělení stomatologické kliniky FNKV 

 

Jméno autora: Zdena Karasová 

 

Jméno školitele: MUDr. Olga Jiroutová 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : Práce má 78 stran, 9 stran příloh, 6 

intraorálních fotografíí, 11 grafů, 13 tabulek, 54 uvedených zdrojů odborné literatury.  

 

Názor školitele na aktuálnost tématu: Téma je aktuální, autorka se zaměřila na dentální 

hygienu pacientů s orofaciálním rozštěpem, jejíž případná nedostatečnost nejen zvyšuje riziko 

vzniku zubního kazu a parodontopatií, ale i oddaluje případně znemožní zahájení ortodontické 

terapie.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: Práce je členěna požadovaným způsobem, 

obsahuje cíl práce, úvod, část teoretickou, část praktickou s experimentem a výsledky, 

diskuzi, souhr a závěr. Součástí je i přehledný seznam zdrojů odborné literatury.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): Cíle teoretické i praktické části jsou 

stanoveny jednoznačně. Teoretická část dokazuje dobrou orientaci v odborné literatuře, 

vlastní názor autorky nacházím převážně v části praktické. Porovnává výsledky vyšetření 

pacientů s rozštěpovou vadou a kontrolní skupiny pacientů bez obličejového rozštěpu, 

léčených snímatelným ortodontickým aparátem. Hodnotí indexy QH, PBI, CPITN. Výsledky 



vyšetření jsou zpracovány v přehledných tabulkách a koláčových grafech, u některých 

postrádám výraznější barevnou úpravu, která by napomohla k jednoznačné a rychlé orientaci.  

 

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

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): Formální stránka odpovídá 

požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Nalezla jsem ojedinělé nepřesnosti v citacích, 

drobné pravopisné chyby a stylistické neobratnosti. Oceňuji pečlivost a zájem, se kterou 

autorka téma zpracovala.   

  

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: Přínos bakalářské práce vidím ve zdůraznění 

potřeby precizního přístupu k dentální hygieně u pacientů s orofaciálním rozštěpem. Ta 

ovlivní nejen úroveň orálního zdraví, ale i celkové kvality života.  

 

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

výborně.  

 

Datum, místo: 4.6.2013 Praha       

Podpis školitele 

 

MUDr. Olga Jiroutová 


