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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy):  

Bakalářská práce má 86 stran 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je velmi aktuální vzhledem k digitalizaci technologií ve zdravotnictví.  

Pomáhá zvláště při zobrazování distálního úseku chrupu, v objasňování některých 

nepřehledných lokalit a lézí. Dentální hygienistka může vše transparentně ukázat pacientovi 

na obrazovce monitoru. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Bakalářská práce je přehledně rozdělena do jednotlivých kapitol dle norem a požadavků 3. LF 

UK v Praze. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Z odborného hlediska je práce velmi kvalitně zpracována. 

Teoretický úvod je zaměřen na motivaci pacienta ke spolupráci, výčtu a popisu vybraných 

zobrazovacích metod.  



V praktické části studentka zpracovává informace získané z dotazníku, který sama vytvořila. 

Odpovědi pacientů jsou zpracovány do grafů a tabulek, včetně komentářů. 

 

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

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

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Fotografie, 

co do kvality, odpovídají zručnostem a dovednostem studentky. 

 

Celkové hodnocení: 

Motivace pacienta k lepší kvalitě dentální hygieny je usnadněna právě použitím 

zobrazovacích metod, pomocí speciální intraorální kamery. 

 

Dotazy na autorku:  

1. Jaké je podle Vás vhodnější ovládání intraorální kamery dotykovým senzorem 

nebo spínačem? 

2. V čem vidíte výhodu dotykového senzoru? V čem vidíte výhodu spínače?  

3. Přikoupila byste raději na intraorální kameru, která zároveň zhotoví v programu 

fotografickou dokumentaci? 
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