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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Téma je aktuální; autorka se zaměřila na hygienu dutiny ústní u dětí v období výměny chrupu, 

které je spojeno se změnou anatomických poměrů v dutině ústní. Dítě si má osvojit techniku 

čištění zubů, která v mnohdy komplikované situaci v době výměny chrupu (eliminující se 

dočasné zuby, kariézní a destruované dočasné zuby, prořezávající stálé zuby) co nejlépe 

splňuje požadavky na  dobrou hygienu dutiny ústní.  

U souboru dětí v období 1. fáze výměny chrupu autorka ověřovala efektivitu Stillmanovy 

vertikální kombinované metody, která by u těchto dětí měla nahradit jednoduchou 

horizontální techniku čištění zubů. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce je členěna požadovaným způsobem. Obsahuje cíl práce, úvod, část teoretickou a část 

praktickou s experimentem a výsledky, dále závěr, souhrn a přílohy. Je doplněna přehledným 

seznamem zdrojů odborné literatury. 

 

 

 



 

 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části je shrnuta problematika metod čištění chrupu v souvislosti s věkem dětí, 

jejich přednosti a nedostatky. V praktické části autorka uvádí experiment spočívající 

v barevné detekci plaku a v instruktáži dětí, u kterých probíhá výměna chrupu, zvolenou 

technikou čištění a  zjištění  efektivity této metody při návštěvě následující. Problematika 

hygieny dutiny ústní je podrobně analyzována u každého dítěte. Výsledky jsou vyjádřeny 

pomocí modifikovaného indexu plaku a dokumentovány na intraorálních fotografiích. 

V příloze  autorka uvádí vlastní verzi obrazové dokumentace, kterou používala při instruktáži 

dětí.  

 

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

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

Po formální stránce nenacházím, až na drobné stylistické nedostatky, žádné závažné chyby. 

Kladně hodnotím pečlivou snahu autorky při zhotovování vlastní obrazové dokumentace. 

  

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: Přínos předkládané práce spatřuji v zaměření se 

na závažné období ve vývoji dentice, kdy do dutiny ústní dětí prořezávají první stálé zuby a 

úroveň hygieny v mnohdy kariézní dočasné dentici není dostatečná. Za určitý nedostatek 

považuji malý soubor vyšetřených probandů. 

 

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