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Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce:        Stav a potřeba ošetření interdentálních prostor z pohledu DH 

 

Jméno autora:      Denisa Kapčiarová 

 

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

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 66 stran odborného textu, dále na str. 67 – 

70  seznam obrázků, tabulek a grafů, str. 70 – 73 přílohy. 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma je aktuální a zasluhuje neustálou pozornost. Podrobná znalost a aktualizace 

problematiky patologických stavů tkání  mezizubního prostoru a jejich řešení patří 

k základním vědomostem a dovednostem dentální hygienistky.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Po formální stránce je práce členěna požadovaným způsobem. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):   

V teoretické části autorka stručně zpracovala základní informace o anatomii parodontu, 

včetně mezizubního prostoru. Dále jsou uvedeny informace o plaku, zubním kameni, kazu, 

plakem podmíněné parodontitidě, vyšetření a motivaci pacienta. Autorka uvádí i interdentální 

hygienické pomůcky. 

V této části nacházím některé nepřesnosti a chyby. Např. autorka uvádí, že parodont vzniká 

při prořezávání zubů a zaniká při jejich ztrátě,  je  nepřesně popsána anatomie připojené 



gingivy, dále autorka uvádí, že „periodontální vlákna oddělují prostředí dutiny ústní od 

kořene zubu“ atd. 

V praktické části je uvedeno hodnocení stavu mezizubních prostor, které patří 

k nejzanedbávanějším pří provádění hygieny dutiny ústní pomocí indexu BOB po 

správném/žádném používání mezizubních kartáčků. Cílem je porovnání stavu interdentálních 

prostorů  u pacientů, kteří provádějí dobře a naopak nedostatečně ústní hygienu. I v této části 

jsou určité nedostatky (např. formulace „léky podporující gingivitidu“ bez bližšího upřesnění 

atd.)  

 

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

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

V textu jsou chyby v umístění čárek a řada neobratných stylistických formulací. 

Popis grafů a tabulek je zmatený, autorka uvádí správně legendu k tabulkám a grafům a 

doplňuje ji další částečnou interpretací.  

Nacházím chybné označení: proč je např. u grafu č. 2 pod grafem uveden komentář ke grafu 

č. 4 (str. 52)?  

 

Celkové hodnocení:  

práci doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky: 

1. Co jsou individuálně naměřené zubní kartáčky (např. str. 48)? 

2. Co patří ke tkáním parodontu? 

  

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

předkládanou práci hodnotím: VELMI DOBŘE 
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