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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Autorka si dala za cíl zmapovat nejčastěji využívané přístroje k odstranění zubního kamene a 

pigmentů. I přestože to zní jako naprosto banální téma, setkáváme se s nedostatky v práci 

zdravotníků. Zda je to neznalostí, lenivostí nebo nedostatkem času nevíme. Práce se zaměřuje 

na nejčastěji využívané přístroje v ordinaci dentálních hygienistek a jejich spokojeností při 

práci s nimi. Tyto přístroje jim mohou pomoci při práci. V případě špatného používání může 

docházet k poškozování pacientů, prodloužit se čas ošetření nebo se prodražit o cenu oprav. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

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

je dělena do kapitol a podkapitol ve správném poměru. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Teoretická část je rozdělena celkem rovnoměrně. Zabývá se ultrazvukem, vectorem, laserem, 

pískovačem – nejčastěji používanými přístroji v ordinaci dentální hygienistky. Popisuje jejich 

využití, správné použití, kontraindikace, bezpečnostní a hygienická doporučení.  



V praktické části vypracovala dotazník, kterým zjišťovala vybavení v ordinacích, spokojenost 

s přístrojovým vybavením a znalosti a dodržování hygienických postupů. 

 

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.  

V textu nalézáme jisté stylistické neobratnosti, které však nesnižují odbornou kvalitu textu. 

Drobné gramatické chyby nemají vliv na celek. Kvalita některých vlastních obrázků je nižší. 

U každého obrázku je citován zdroj. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Relativně banální téma ukazuje nepřipravenost studentů do praxe, následně nízkou 

informovanost u některých dentálních hygienistek v této oblasti a hlavně závažná hygienická 

pochybení, která mohou vést k přenosu infekčních onemocnění. Neznalost správné práce 

s přístroji může vést na jedné straně k poranění zdravotníka nebo k poškození ošetřovaného 

pacienta. V neposlední řadě může docházet ke špatné funkci  přístrojů a zvýšení jejich 

poruchovosti. Potvrdila se ale hypotéza, že ve většině případů se s věkem a praxí dentální 

hygienistky více vzdělávají a zajímají se o dokonalejší přístroje a vybavení.  

V závěru vytvořila autorka leták pro dentální hygienistky, který obsahuje informace, jak 

správně používat tyto přístroje. 

 

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

Práci hodnotím stupněm VÝBORNĚ. 

 

 

 

 

Datum, místo: 16.5.2015 Praha       

Podpis školitele: Křížová Petra 

 


