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Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce: Rozštěpový pacient v praxi dentální hygienistky 

 

Jméno autora: Eva Šmardová 

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

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : Práce má 115 stran odborného textu, je 

doplněna 10 grafy, 53 tabulkami. Za str. 115 je uvedeno 12 stran příloh. Seznam odborné 

literatury má 37 titulů.      

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma je velice aktuální, protože anatomické poměry stomatognátního systému pacienta 

s rozštěpem horní čelisti vyžadují specifický přístup a speciální individuální nácvik provádění 

správné hygieny dutiny ústní. Navíc se autorka pokusila zmapovat i postoje dentálních 

hygienistek k ošetřování pacientů s rozštěpem. 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na tento typ práce. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části autorka jasně formuluje cíle práce, uvádí základní poznatky z etiologie, 

embryologie, anatomie a terapie různých typů rozštěpů horní čelisti, uvádí preventivní 

opatření a postupy v oblasti dentální hygieny, které je třeba realizovat v různém věku při péči 

o chrup pacienta s rozštěpem. 

V praktické části  je stanoveno 6 hypotéz. První tři jsou  zaměřeny na hygienu dle QHI či 

OPI, na  informovanost respondentů o zubním plaku a na využití péče dentální hygienistky.   



Zbývající tři jsou zaměřeny na dentální hygienistky a jejich znalosti o rozštěpech a o jejich 

ošetřování dentální hygienistkou. Autorka vyšetřila 20 dětí s rozštěpem, stanovila 2 indexy a 

vyhodnotila vyplněný dotazník. Na základě jeho výsledků edukovala pacienty i rodiče. Dále 

zpracovala 100 dotazníků s odpověďmi dentálních hygienistek. Autorka vytvořila rovněž 

informační leták o hygieně chrupu pacienta s rozštěpem. 

K odborné části práce mám následující připomínky:  

1. Autorka uvádí, že celkové rozštěpy činí téměř polovinu rozštěpových vad. Obvykle se 

uvádějí hodnoty kolem 36 – 38%. 

2. Dále autorka uvádí, že typické rozštěpy 1. genetické skupiny „sahají k primárnímu 

patru“, což je zavádějící. Rozštěpy primárního patra jsou součástí této skupiny. 

3. Augmentace alveolárního výběžku se v protokolu FNKV provádí do 10 let věku 

pacienta a ne, jak uvádí autorka, do 12 let, navíc, když tento údaj dává do souvislosti  

s délkou kořene horního stálého špičáku, který je ve 12 letech prořezaný. Augmentace 

se ale plánuje tak, aby špičák do doplněné kosti teprve postupně prořezával. 

4. Chybou je mluvit o potenciální demineralizaci jako o kariézní lézi kolem 

ortodontického zámku. (str. 31) 

5. Rovněž chybné je tvrzení, že ortodontický aparát snímáme v případě rozsáhlých kazů. 

(str. 32) 

6. Chybí údaj o velmi častém používání kroužků na řezáky, ač o použití kroužků na 

špičáky, premoláry a moláry u pacientů s rozštěpem autorka mluví. 

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

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

Po formální stránce práce vyhovuje, shledávám ojedinělé chyby (nesprávně umístěné či 

chybějící čárky, chybějící mezery mezi slovy; tyto znaménka, hygienistky zmiňovali). Za 

poněkud matoucí považuji barevné kombinace polí při sestavování tabulek. 

Celkové hodnocení:  

Konstatuji, že předkládaná bakalářská práce v některých ohledech přesahuje rámec požadavků 

kladených na tento typ práce. Uvedené připomínky nijak nesnižují její úroveň, pouze mají 

sloužit k upřesnění zpracované problematiky. Práci doporučuji k obhajobě. 

 



Doplňující otázky: 

1. Jaké má na mysli autorka „retenční prvky fixního aparátu…… které představují další 

rizika rozvoje zubního kazu“, jak uvádí na str. 25? 

2. Co autorka považuje za správnou a co za špatnou odpověď na dotaz, z čeho se skládá 

zubní plak? Jaký je pak při vyhodnocování dotazníků rozdíl mezi špatnou odpovědí a 

skutečností, že pacient odpověděl, že neví? 

 

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