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 Posudek oponenta 

 

Název práce:  Dentální hygiena u pacientů s fixním ortodontickým aparátem 

 

Jméno autora: Iveta Koudelová 

 

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

 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy):  

Předkládaná práce má 89 stran, 6  příloh, , 11 grafů, 13 tabulek, 8 schémat, 30 obrázků;  91 

uvedených zdrojů odborné literatury, z nichž 18 jsou prospekty výrobce a letáky.  

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma je aktuální, nedostatečná úroveň hygieny u pacientů s fixním aparátem dlouhodobě 

komplikuje, až znemožňuje účinnou ortodontickou léčbu. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce po formální stránce odpovídá požadavkům na členění bakalářské práce. Je vypracována 

pečlivě. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Odborná úroveň práce je dobrá. 

Cíle teoretické i praktické části jsou formulovány jasně. 

Teoretickou část představuje podrobný přehled problematiky fixních aparátů, dále dobře 

popsaných základních i doplňujících pomůcek dentální hygieny doporučovaných při léčbě 

fixním aparátem a souvislosti mezi vznikem  kariézních lézí a ortodontickou léčbou.   



Praktická část uvádí výsledky sledování úrovně dentální hygieny před a po nasazení fixního 

aparátu, což autorka hodnotí pomocí indexů PI, PBI. Dále autorka hodnotí použití materiálu 

Opal Seal; škoda, že z ekonomických důvodů pouze u 4 ortodontických pacientů. Výsledky 

ošetření většího souboru by jistě byly zajímavé. Jde o světlem tuhnoucí primer, který se 

nanáší na sklovinu před a při nošení fixního ortodontického aparátu. Jeho úkolem je bránit 

vzniku demineralizací v souvislosti s přechodným zhoršením hygieny dutiny ústní po 

nasazení fixního aparátu. Dále je v praktické části předložena dotazníková studie, jejímž 

cílem bylo zjištění, zda a jak často se tento preparát používá v terénních ortodontických 

praxích, avšak ani jeden z 37 oslovených odborníků preparát nepoužíval. 

 

Diskuse a závěr 

Veškeré zjištěné skutečnosti byly podrobeny odpovídající diskusi a v závěru stručně 

sumarizovány. Autorka ve své práci upozorňuje na novou možnost preventivního ošetření 

povrchu zubů před nasazením fixního aparátu. 

 

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

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): Autorka uvádí v práci řadu 

citací, je patrná  pečlivost. Pravopis i stylistika jsou bez nedostatků, až na drobnosti typu 

„nějakou dobu se používá“, „nezaléčené onemocnění“. Některé obrázky mají horší kvalitu 

tisku. 

 

Dotazy na autorku:  

1. Jaký je názor autorky  na používání elektrického kartáčku při nasazeném fixním 

aparátu a je tento kartáček vhodný po aplikaci Opal Seal? 

2. Jak si autorka vysvětluje, že uvedený preparát nikdo z oslovených odborníků 

nepoužívá? 

 

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