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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Bakalářská práce má 107 stran, 51 obrázků, 52 tabulek, 5 grafů 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je aktuální, úspěch léčby fixním ortodontickým aparátem je podmíněn úzkou 

spoluprácí lékaře ortodontisty a dentální hygienistky. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. Je rozdělena 

na část teoretickou a část praktickou, autorka dodržela předepsané označení jednotlivých 

částí. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické časti shrnuje autorka základní poznatky o ortodontické léčbě, zvažuje vliv 

fixního ortodontického aparátu na zubní tkáně a uvádí rizikové faktory jejich případného 

poškození. Dále podává přehled dentálních pomůcek vhodných při ortodontické léčbě včetně 

srovnání možností manuálních a mechanických kartáčků. 

Praktická část má srozumitelně definované cíle, hypotézy, soubor i metodiku práce. 

Velmi oceňuji velký počet kazuistik, pečlivé zpracování jednotlivých probandů i bohatou 

fotodokumentaci 

 

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

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

V rozsáhlém předloženém seznamu literatury shledávám nedostatky, drobná gramatická a 

stylistická pochybení rozhodně neovlivňují srozumitelnost textu. 

 



 

Celkové hodnocení: 

Bakalářská práce vysvětluje úkoly dentální hygienistky při přípravě pacienta na ortodontickou 

léčbu, v jejím průběhu i po ukončení aktivní fáze terapie. Autorka popsala úskalí ortodontické 

léčby, i způsoby, jak těmto problémům předcházet. 

 

Otázky:  

1) Vyšetřila či ošetřila autorka pacienty se samoligovacími zámky, pokud ano, zjistila 

rozdíl v úrovni hygieny tohoto fixního ortodontického aparátu? 

2) Který věk pacienta považuje autorka za nejvhodnější pro aplikaci fixního aparátu 

z pohledu dentální hygieny? 

 

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

Předloženou bakalářskou práci hodnotím „Výborně“. 
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