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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je aktuální vzhledem k vysokému počtu pacientů, kteří podstupují 

ortodontickou léčbu. Preparát Opal Seal je novinkou na trhu s ortodontickými materiály.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Členění celé bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. 

Teoretická část práce je detailně rozdělena do jednotlivých kapitol. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

 

Odborná úroveň práce je dobrá, je vidět snaha autorky o detailní pochopení problematiky 

hygieny u pacienta s fixním aparátem.  

V úvodu práce je představena problematika ortodontických anomálií a zdůrazněna nezbytnost 

ortodontické léčby a její přínos pro pacienta. 

 V kapitole o fixním ortodontickém aparátu autorka ve stručnosti rekapituluje jednotlivé 

součásti fixního aparátu a popisuje použití preparátu Opal Seal (včetně praktických 

doporučení pro jeho aplikaci). V části o hygieně u pacienta s fixním ortodontickým aparátem 

autorka na příkladech z literatury dokládá důležitost dodržování všech hygienických pravidel, 

na studiích i z vlastní zkušenosti uvádí doporučení pro motivaci pacienta. Kapitola je dále 

členěna podle nejčastějších komplikací při nedodržení dobré úrovně hygieny. 

Za velmi přínosnou považuji především kapitolu „Základní hygienické pomůcky“ která 

v sobě shrnuje nejen poznatky ze studií a letáků, ale především i rozsáhlou fotografickou 

dokumentaci z archivu autorky o použití jednotlivých kartáčků a zubních nití u pacienta 



léčeného fixním ortodontickým aparátem. Kapitola je doplněna přehledem dalších prostředků 

ústní hygieny. 

Praktická část přináší na příkladech čtyř kazuistik zajímavé poznatky o hygieně a o stabilitě 

preparátu Opal Seal po jeho aplikaci u pacientů s fixním ortodontickým aparátem. Použitá 

metodika pro hodnocení množství preparátu Opal Seal na vestibulární plošce zubu, kterou 

autorka vyvinula, je velmi názorná a bylo by vhodné stejným způsobem zhodnotit větší 

vzorek pacientů. Z výsledků dotazníkové studie vyplývá relativně malá informovanost 

odborné veřejnosti a Opal Seal a jeho účincích.  

V diskuzi autorka rekapituluje výsledky změn mezi dvěma kontrolami u hygienických indexů 

a také v množství preparátu Opal Seal na chrupu u jednotlivých pacientů a přiléhavě diskutuje 

o příčinách tohoto jevu.  

Souhlasím se závěrem, ve kterém autorka zdůrazňuje nezbytnou vysokou úroveň dentální 

hygieny pacientů s fixním ortodontickým aparátem a prospěšnost pravidelných návštěv u 

dentální hygienistky.  

 

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

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

 

Technika citací a správnost bibliografických odkazů respektují doporučovanou ISO normu.  

Stylistika textu a gramatická správnost je vyhovující, kvalita obrázků výborná. U každého 

obrázku je citován zdroj. 

 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

 

Je třeba pozitivně hodnotit snahu autorky přinést u jednotlivých témat nejen vlastní názory na 

danou problematiku, ale především zrekapitulovat veškeré dostupné podklady z literatury. 

Díky tomu je dobře vidět nejednotnost odborníků v názoru například na techniku čištění zubů 

u pacienta s fixním aparátem (str. 26). V praktické části byl proveden první výzkum preparátu 

Opal Seal na našem území. Na základě zde vypracované metodiky by bylo vhodné navázat 

rozsáhlejším výzkumem tohoto preparátu na větším množství ortodontických pacientů. 

 

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

Práci hodnotím stupněm výborně. 
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