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2 přílohy, seznam literatury (39 titulů; nikoliv z internetových stránek). 

 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu: Vzhledem k časté indikaci fixních aparátů (v některých 

praxích více než polovina pacientů) je téma aktuální. Konstrukční prvky fixních aparátů 

komplikují provádění dostatečné ústní hygieny a mohou tak významně přispět k zhoršení 

kvality tvrdých zubních tkání. S touto problematikou by měla být dentální hygienistka dobře 

seznámena. 

 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  odpovídá požadavkům kladeným na tento 

typ práce 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části je přehled základních souvislostí mezi ortodontickou léčbou, fixními 

aparáty a stavem tvrdých zubních tkání a parodontu. Autorka se  podrobně zaměřuje  

na elastické materiály a klade si otázku, jak ovlivňují stav hygieny dutiny ústní. 

 V praktické části části prezentuje výsledky vyšetření 24 pacientů s fixním ortodontickým 

aparátem pomocí modifikovaného ortho plak indexu. Vysoce hodnotím snahu autorky  



o nalezení  souvislostí mezi složitostí fixního aparátu, typem a materiálem používaných  

ligatur a hygienickými poměry v dutině ústní. 

Výsledky jsou zpracovány v grafech a v diskusi se autorka snaží ke všem zjištěným 

skutečnostem vyjádřit. Upozorňuje  na úskalí  používání většího počtu hygienických pomůcek 

a zjištěné výsledky hygienického indexu považuje za varující. 

 

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

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):  Po formální stránce práce 

vyhovuje, je patrná snaha o přesnost a pečlivou úpravu. Technická kvalita některých autorkou 

vyfotografovaných  obrázků není zcela vyhovující.  

 

 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: Přínos spatřuji ve vyjádření souvislostí mezi 

složitostí fixního aparátu a hygienou dutiny ústní a zjištěním velmi závažných nedostatků 

v hygieně dutiny ústní u pacientů s fixními aparáty. 

 

 

 

 

 

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