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Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce:  Problematika ageneze horních laterálních řezáků v ordinaci dentální 

hygienistky 

 

Jméno autora: Lucie Nosková 

 

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

 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy): Práce má 106 stran  a 10 stran příloh, 6 

tabulek, 21 grafů.  

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma je aktuální; erupční poruchy v esteticky vysoce disponované frontální oblasti dentice by 

měly být včas odhaleny a dentální hygienistka může významně přispět k včasné diagnostice. 

V tomto směru práce splnila svůj účel, neboť autorka zjistila, že pouze polovina dotázaných 

dentálních hygienistek má určité vědomosti o agenezi postranních řezáků. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce je členěna obvyklým způsobem, nicméně samostatné číslování odstavců o několika 

řádcích (např. šestiřádková „kapitola“ na str. 20, třířádková na str. 25 a dále) považuji za 

chybné.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): Práce se v teoretické části zabývá 

problematikou etiologie, diagnostiky a terapie ageneze horních postranních řezáků. 

Nedostatkem je na některých místech zavádějící a nepřesná interpretace uváděných citací. 

Praktická část jednak prezentuje kazuistiky, jednak výsledky dotazníkového šetření, jehož 



cílem bylo zjistit úroveň vědomostí dentálních hygienistek o agenezi horních postranních 

řezáků. 

 Odborná úroveň práce je vyhovující, ale shledávám řadu nedostatků:  

 V práci autorka používá nesprávné odborné výrazy: „nadledviny“, paradentolog , leptaný 

adhezivní můstek,  

V textu dále shledávám odborné nedostatky a nesrovnalosti, byť jsou často uváděny jako 

citace. Např. na str. 10: „...folikul, který se v pozdějším vývoji změní v parodont, z něhož se 

poté vyvine cement, ozubice...“ 

Na str. 13 uvádí v textu, že základy stálé dentice vznikají v 6. týdnu  i.u. života a v tabulce na 

téže stránce uvádí čas vzniku zárodků stálých zubů od 4. měsíce i.u. vývoje dále. 

Chybně je  definována retence a semiretence zubu (str. 22), citace z učebnice  Urbana z r. 76 

je nepřesná.  

Autorka uvádí, že ageneze je nejčastější vývojová anomálie počtu zubů (str. 25). Vzhledem 

k tomu, že anomálie počtu zubů jsou pouze dvě (ve smyslu snížení či zvýšení počtu zubů), 

nelze ageneze takto charakterizovat.  

Na str. 40 zcela chybně,  na základě autorkou upravené a chybně interpretované citace, dává 

autorka do souvislosti „terapii ageneze dočasných horních laterálních řezáků“ a  omezení 

parafunkcí a nežádoucího růstu. 

Postrádám graficky jasné a přehledné zpracování výsledků dotazníkové studie.  

 

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

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

V práci jsou drobné gramatické a  chyby (např. tyto onemocnění, str. 21; syndromická – 

nesyndromatická, str. 28; mediálně nosní výběžek, str. 31 a dále, chybějící čárky). Je škoda, 

že grafická úprava fotografií chrupu a rtg snímků není graficky sjednocena. Opakovaně 

uváděná formulace „znaky, které nás mohou přivést na myšlenku ageneze“ je nesprávná 

(praktická část – kasuistiky). 

U některých nadpisů se v práci uvádí latinský překlad, u jiných nikoliv. 

 

Dotazy na autorku:  

1. Co má autorka na mysli „správným časováním prevenčních opatření“ (str. 14) 

v souvislosti s agenezí postranních řezáků? 

2. Co to je retence a semiretence zubu? 

3. Jak se provádí terapie ageneze dočasných postranních řezáků? 



Doporučení:  

Vzhledem k malému počtu respondentů nehodnotit výsledky v souvislosti s absolvovanou 

školou a dosaženým vzděláním. 

 

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