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Hodnocení odborné urovně páce (podle částí, kapitol):

Úvod: odpovídá délkou a členěním.

Teoretická část Je napsána věcně a stručně a vyržitím dostupných pramenů především

z české literatury. Obsahuje však několik nepřesnosť. V kapitole Ortodontická léčba je

uvedeno, že při ortodontické léčbě dochází ke zrrrnožení osleoklastů a osteoblastů, nikoliv

kjejich tvorbě, to by bylo třeba uvést na pravou míru. Je popsana hyalinní resorbce jako

standardrd součást ortodontické léčby, pfitom jde o nežádoucí jev, ke kterému by, pokud

možno, během ortodontické terapie nemělo dochrázet. Dále přehled vyšefiení předchrázejících

ortodontickou lečbu může být poněkud matouci, neboť některá doplňková vyšetfuní jsou

uváděna spolu s vyšeření zíkladními. Zřejmě pojala autorka text jako výčet všech

vyšefiovacích možností, toto však není v textu uvedeno.

?"



V kapitole ,,lndikace ortodontické léčbý' je nepfusně uvedena indikace terapie v dočasném

chrupu.

U kazuistik posffirlám slovní zpracovárú výsledků vyšetfuní u jednotlivých kazuistik - ty jsou

prezentoviiny pfudevším formou tabulek. Dále není uvedena látk4 kterou bylo provedeno

barvení. Za nejvě§í úskalí praktické části, konlcéeĚ hodrrocení OPI a nOPI u jednotlivých

pacientů, považuji hodnocení gingiválních částí zubu, nakterých nelze určit přítomnost plaku

z důvodu pře@ím gingivot1 jako plošek s pozitivním nálezem denáního plaku. Tato

situace se opakovaně vysk5rtla v kazuistikách pfudevším u prvních a druhých premoláru.

Z vlasúdch *ušeností však vím, že především u dospívajících pacientů je nutré zimky m
premolrárech nasazovat prakticky do kontaktu s gingivou tňtazačátku léčby, proto hodnocení

těchto plošek jako r-t mohlo celkově áoršit výsledky OPI a mOPI u všech pacientů. Autorka

však není ortodontist& aby mohla gingiválně nasazené zfutky ro4oznat. Spíše bych jí pro

příšě doporučila hodnotit jako ++ pouze t_y plošlcy zltfua, }íeré jsou plně pokryty plakem nebo

překryty zduřelou drisní vykazující všechny mánky zráněfu.

Výsledky: bez statistického šeťení bych se neodvážila tvrdiL že podle OPI mají horší ústú

hygienu mvň zn souboru - rozdíl mezi pohlavími by| 2a/o, což při počtu 24 pacientů není

statisticky signifikanmí. Tato interpretace zjištěných hodnot je zavádějící. Stejně tak je

diskutabilní rozdíl v OPI podle věku pacienta a typu ligafur. Při tomto počtu pacientů

v souboru nelze označit za relevanbí odlišnost bez potvrzení statistickým výpočtem.

Doporučila bych autorce zpracovat výsledky spolu se zkušeným statistikem a stejně tak

upravit i diskuzi.

Hodnocení formální stránky práce (echnika citací, spnívnost bibliografických odkazů,

pravopis, stylistika gramaticlcá správnost, kvalita obnázků atd.):

Technika citaoí odpovídá citační ISO normě doporučené pro bakalářské práce.

Kvalita obnázJ<ů je odpovídající, obnízlcy i grafy v pníci jsou správně pops,íny a očíslovány.

Chybí však číslování a popisky tabulek. Dále chybí statistické 4pracovárd výsledků.

Dotazy na autorku;

1) Jakou techniku čištění cbrupu by autorka doporučila pacientovi snasazeným fixním

ortodontickým aparátem? Lišily by se její doporučení u pacienta s kovovými potažrro

elastichými ligaturami či elasticlcým řetízkem? Pokud ano tak v čem.



Jaké prosffedky k čištční clrrpu a prevenci de,mineratizací pro použiť běhenn domácí

dentální hygeny by doponrčila pacientovi § na§nzeným fixním ortodontickým

aparátem?

Jald láíka byla použita u pacientů po detekci plaku a hodtá ji arrtorka pouávaí i
nadáleve wép,rad?

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

vetmi dobfu
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