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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :
Práce obsahuje 107 stran, celkem 18 kazuistik, které jsou uvedeny v kapitole výsledky.
V každé kazuistice je stručně popsáno stadium ortodontické léčby, jsou uvedeny
anamnestické údaje a informace získané v dotazníku, který zjišťuje, jaký druh dentálních
pomůcek pacient užívá před léčbou. Dále obsahuje tabulky s indexy QHI a PBI. Práce
dentální hygienistky je dokládána fotodokumentací stavu zdraví dutiny ústní v čase T0, T1,
T2. Kapitola seznam obrázků obsahuje: počet obrázků 51, tabulek 52 a grafů 2. Chybí
kapitola příloha, kde by měl být uveden dotazník určený pro pacienty.

Názor školitele na aktuálnost tématu:
Jednou z hlavní náplně práce dentální hygienistky v zubní péči je prevence a profylaxe
onemocnění dutiny ústní a tedy i péče o zdraví parodontu. Obzvláště pokud jsou zuby a
gingiva vystavené závažné terapii ortodontické léčby, která jak víme je ve většině případů
dlouhodobá a náročná a to i z pohledu čištění zubů a zdraví závěsného aparátu jednotlivých
zubů. Ve většině případů se jedná o léčbu dětí a ne vždy rodiče dbají na ústní hygienu dětí,
přestože zubními lékaři jsou k tomu při každé návštěvě vedeni. Neméně důležité jsou aspekty

komunikace. Správná komunikace při ošetřování dětského pacienta je zásadní podmínkou
každého vyšetření a ošetření. Tato problematika je v práci pouze nastíněna. Autorka se
soustředí na ortodontickou léčbu a úskalí s ní spojené. Velice pečlivě a přehledně jsou
popisovány pomůcky dentální hygieny a práce s nimi, včetně barevných obrázků autorky.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Struktura bakalářské práce je správně členěna na cíl, úvod, teoretickou část, praktickou část,
diskuzi, závěr, seznam literatury, souhrn, summary, seznam obrázků, tabulek a grafů.
Struktura bakalářské práce odpovídá kladeným požadavkům.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Cílem práce bylo charakterizovat problematiku ošetřování dětí při ortodontické léčbě
z pohledu dentální hygienistky. Práce v teoretické části ukazuje na rizika spojená
s ortodontickou léčbou fixním aparátem u dětí, kdy je ztížená ústní hygiena většinou
dlouhodobě. Autorka správně uvádí podrobně vhodné dentální pomůcky určené pro tuto
léčbu. Tyto jsou účinné pouze při správném používání a spolupráci s rodinou, neb se jedná o
ryze domácí péči. Monitorování stavu ústního zdraví při léčbě je bezpodmínečně nutná a
práce dentální hygienistky je v tomto zadání nenahraditelná. V praktické části správně uvádí
hypotézy, charakterizuje soubor, popisuje metodiku. Správně uvádí povinnosti respondenta a
jeho souhlas s vyšetřením a léčbou. Popisuje jednotlivé vyšetřující indexy a uvádí
fotografickou dokumentaci. Autorka pečlivě uvádí jednotlivé kazuistiky 18. Potvrzuje
schopnost systematické a samostatné práce věnované vyšetření a motivaci pacienta, ověření a
vyzkoušení teoretických znalostí v praxi.
Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Po formální stránce práce splňuje požadavky na ní kladené, obrázky, tabulky a grafy jsou
původní. Seznam literatury a citace jsou v souladu s normou. Nacházím malé stylistické
nepřesnosti.
Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:
Přínos práce spočívá ve vytříbení a v uvědomění autorky o důležitosti péče o dentální hygienu
u pacientů během ortodontické léčby. V praktické části práce prokázala schopnost
systematické, důsledné a pečlivé práce. Doložila schopnost komunikace s dětmi a rodiči, ale o

této důležité části náplně práce dentální hygienistky se bohužel ne dostatečně rozepisuje.
Hodnocení výsledků potvrdilo hypotézy zadané v práci. U pacientů, kteří dodrželi hygienický
režim bylo prokázáno i přes ortodontickou léčbu zlepšení hygieny dutiny ústní a naopak. V
tomto vidím nejdůležitější aktivity dentální hygienistky a účinnou motivaci pro její další,
vlastní práci v zubní ordinaci.
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
práci hodnotím: velmi dobře
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