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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy): práce má 78 stran včetně dvou stran 

jedné přílohy. 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu: téma považuji za velmi aktuální a potřebné, a to 

nejen v oboru dentální hygieny, ale i v celém zubním lékařství. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: po úvodních prohlášeních a úvodu je 

práce rozdělena na dva oddíly – teoretickou (31 stran) a praktickou část (28 stran). Praktická 

část má dva oddíly, první je složen ze 14 příkladových zpráv – kazuistik, druhý oddíl 

představuje vyhodnocení dotazníkové akce. Kapitoly jsou přehledně číselně označeny. 

Kapitoly jsou řazeny takto: 1. Cíl práce, 2. Úvod,  3. Teoretická část, 4. Praktická část, 5. 

Diskuse, 6. Závěr, 7. Seznam použité literatury, 8. Souhrn, 9. Summary, 10. Seznam obrázků, 

tabulek a grafů, 11. Seznam příloh.  V záhlaví práce není vyplněn předpokládaný termín 

obhajoby. V Prohlášení není vyplněno datum a není zde vlastnoruční podpis autorky. 

Zařazení kapitoly 7. Seznam použité literatury před kapitolou 8. Souhrn a následující kapitoly 

pokládám za neobvyklé. Po formální stránce tedy práce vykazuje několik opomenutí. Výčet a 

rozsah kapitol však pokládám za přiměřený a správný. 

 



Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): text teoretické části vychází 

převážně z citací českých autorů k dané problematice. Jedná se o stručnější souhrn kapitol 

převážně z obecné dentální implantologie. Obsahuje historii dentálních implantátů a jejich 

klasifikaci. Zabývá se materiály v implantologii, pojmem biokompatibilita, resp. typy 

biologických reakcí organizmu na dentální implantáty. Popisuje anatomii čelistí. Za stěžejní 

považuji kapitolu „Dentální hygiena u pacientů s dentálním implantátem“. Následují 

informace o komplikacích – periimplantitidě a o poučení pacientů před implantací a po ní.  

 

V obecné rovině jsou podané informace v zásadě správné. Přesto jsem zaznamenal několik 

opomenutí a chyb, překlepů a jiných nepozorností. Již na str. 8 není dokončena poslední věta 

prvního odstavce („Implantáty mohou sloužit jako …“), Ve druhé větě hned následujícího 

odstavce patrně chybí několik slov a text je proto také nesrozumitelný („Původ dentální 

implantologie sahá až do dob starého Egypta a předkolumbovského období střední Ameriky. 

Jsou však pouze ojedinělé a můžeme se domnívat, že efekt těchto implantací byl krátkodobý.“) 

Na str. 12 chybí v první větě slovo „vkládá“ či „umisťuje“, ale text lze s obtížemi pochopit. 

Na str. 14 autorka mylně uvádí, že zygoma implantáty se používaly po resekci mandibuly. 

Vždyť přímo z názvu implantátu vyplývá, že se zavádějí do lícní kosti (os zygomaticum), 

tedy nahrazují defekty chrupu horní čelisti (maxily) a nikoli dolní (manibuly). Apikální část 

implantátu pak není kotvena „v kometě těla lícní kosti“, jak uvádí autorka, ale v její (kostní) 

kompaktě. Na str. 17 v posledním odstavci autorka mylně tvrdí, že při osseointegraci  „mezi 

kostí a implantátem vzniká vazivová mezivrstva“. Správně mělo být uvedeno, že při 

osseontegraci vazivová vrstva mezi kostí a implantátem nevzniká. Autorka vlastně 

nedefinovala osseintegraci jak měla a patrně i chtěla, ale definovala fibrointegraci. V rámci 

tématu práce se bohužel jedná se o podstatný omyl. Na str. 20 uprostřed autorka ve výčtu 

kostních biologických jevů uvádí odborný termín „osteoinfukce“, ale správně má být 

osteoindukce. Jedná se patrně opět pouze o překlep, ale v případě odborného termínu má 

takové opomenutí vážnější důsledky, protože může neznalého uvézt v omyl. V kapitole 3.5 o 

anatomii autorka podrobně popisuje obličejovou kostru, včetně kladívka, kovadlinky a 

třmínku, ale vůbec se nezabývá anatomickými strukturami, které dentální implantologii 

limitují, tedy vůbec nepopisuje čelistní dutinu. O mandibulárním kanálu tvrdí, že obsahuje 

nerv, ale zapomíná na cévy a zcela opomíjí jeho zásadní význam v dentální implantologii. Ve 

stejné kapitole překládá latinský výraz „ramus mandibulae“ jako „rameno dolní čelisti“, 

správnější a přesnější je ovšem „větev dolní čelisti“ (ramus = větev, nikoli rameno). 

Uvedeného omylu se ale dopouštějí někdy i plně graduovaní akademici.  Na str. 34 v první 



větě autorka uvádí, že „periimplantitida je … onemocnění gingivy …“, opět se jedná o 

názvoslovnou nedůslednost, terminologicky se již nejedná o gingivu, ale o mukózu. Dentální 

implantát není obdařen dentogingiválním uzávěrem a obklopuje ho vlastně pouze mukóza.  

Od toho se pak také odvíjí počáteční forma periimplantitidy nazývaná mukozitida.  

 

V kapitole 3.6 Dentální hygiena u pacientů s dentálním implantátem se autorka věnuje 

hygienické problematice u pacientů s již zavedenými a již vhojenými dentálními implantáty. 

S ohledem na uvedený název kapitoly líčí problematiku velmi podrobně a správně. Bohužel 

však nezařadila kapitolu o dentální hygieně před implantací a zejména nezařadila velmi 

potřebnou a očekávanou kapitolu o dentální hygieně těsně po implantaci, tedy bezprostředně 

po operaci. Přitom tato „po-chirurgická“ problematika představuje zásadní problém jak v péči 

domácí, tak i péči profesionální a přístup k tomuto problému může zásadním způsobem 

ovlivnit úspěch operace a osud implantátu. Drobné kapitolky o poučení pacienta před operací 

a po ní kritický rozbor problematiky nenahrazuje. Lze tedy konstatovat, že údaje v kapitole 

3.6 jsou sice přehledné, názorné, podrobné a správné, ale z hlediska celkového názvu 

diplomové práce „Úloha dentální hygienistky v implantologii“ nebyl autorkou plně vyčerpán 

potenciál teoretického sdělení k úplnosti daného téma. 

 

Praktická část diplomové práce je odborně velmi zajímavá a přínosná, autorka odvedla hezký 

a náročný kus práce jak v části věnované zhodnocení čtrnácti implantologických kazuistik, tak 

i při zpracování dotazníkové akce.  Vzhledem k tomu, že v kazuistické části byli pacienti 

vyšetřováni autorkou pouze jednou, se jeví jako nadbytečné hodnocení úrovně hygieny 

pomocí indexu PBI. Ten má význam především při posuzování vývoje hygieny u jednoho 

konkrétního pacienta, resp. se nepoužívá k statistickému srovnávání ve skupině probandů. 

Z praktické části vyplývá několik zajímavých poučení, z nich k nejdůležitějším náleží potřeba 

větší profesionální hygienické péče o nemocné v dentální implantologii. Proto pokládám práci 

za přínosnou. 

 

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

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): citace a bibliografické 

odkazy uvádí autorka správně. Autorka cituje také z internetových zdrojů, a to včetně firemní 

prezentace a Wikiskript. V textu teoretické části jsem bohužel zaznamenal několik 

pravopisných chyb včetně opakovaných chyb ve shodě podmětu s přísudkem. Text je 

v zásadě gramaticky správný a srozumitelný, některá opomenutí a překlepy byly zmíněny již 



výše. Stylistika je celkově na velmi dobré úrovni, pouze na několika málo místech prozrazuje 

méně zkušenou autorku. Kvalita obrázků, tabulek a grafů je výborná. 

 

Dotazy na autorku:  

1. Proč může čelistní dutina a mandibulární kanál limitovat zavedení dentální implantátu? 

2. Které prostředky profesionální ústní hygieny nesmí být použity v pooperačním období po 

zavedení dentálního implantátu a proč? 

 

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