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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Předkládaná práce obsahuje 78 stran, 30 obrázků / více jak polovina původních/, tabulku 1, 

Grafy 11. 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Zadané téma považuji za velice aktuální a za vhodně volenou tematiku, neb v dnešní době 

stále přibývá pacientů se zavedenými dentálními implantáty, jako náhradou ztracených zubů. 

Jedná se o náročné, zodpovědné ošetření, které mimo jiné je i finančně náročné. Z tohoto 

pohledu pacient, který není poučen a správně motivován k péči o ústní hygienu před, během a 

po implantaci nemá implantaci podstoupit, neb riziko ztráty implantátu je nasnadě. Dentální 

hygienistka má u pacientů se zavedenými implantáty nezastupitelnou úlohu a stává se 

platným členem odborného dentálního týmu. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura bakalářské práce odpovídá kladeným požadavkům, obsah je správně členěný na: cíl,  

úvod, teoretická část, praktická část, diskuze, závěr, seznam použité literatury, souhrn, 

summary, seznam obrázků, tabulek a grafů, seznam příloh, přílohy. 

 



Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Cílem práce je ověření  základních vědomosti dentální hygienistky o oboru implantologie. 

V teoretické části se autorka velice pečlivě zabývá historii dentální implantologie, podrobně 

popisuje klasifikaci implantátů, některé dokladuje převzatými obrázky. Správně popisuje 

požadavky kladené na materiály užívané při výrobě implantátů, jejich dělení na biotolerantní, 

bioinertní a bioaktivní. Objasňuje důležité odborné názvy: oseogeneze, oseoinfunkce, 

oseoafitita, oseokondukce. V kapitole anatomie horní a dolní čelisti přejímá obrázky horní a 

dolní čelisti, které jsou správně popsány.  Z pohledu dentální hygienistky velice dobře 

popisuje její úkol při vyšetření, příprava pacienta před implantací a motivaci pacienta ke 

zvýšené a důsledné ústní hygieně již se zavedeným implantátem. Podrobně popisuje dentální 

pomůcky pro domácí péči, což dokládá původními obrázky. Autorka neopomněla popsat 

zdravotní komplikaci v implantologii – periimplantitis, zánět, který může způsobit vyloučení 

implantátu. V praktické části správně uvádí metodiku vlastní práce, popis vyšetřovaných 

indexů, soubor 14 ti pacientů ve věku 25-68 let. Své výsledky dokládá přehlednou původní 

tabulkou, dokumentuje 14 kazuistik, doplněných původními obrázky. Grafy v práci jsou 

původní, správně popisované a srozumitelné. V diskuzi se zabývá hodnocením kazuistik a 

původního dotazníku. 

 

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 vykazují správné popisy, 

ať přejaté, nebo vlastní a jsou v dobré kvalitě zpracování.  Odkazy na literaturu jsou v souladu 

s normou. Nacházím malé stylistické nepřesnosti. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Z předkládané práce je zjevné, že autorka zvládla v přehledu zadanou tematiku a ověřila si 

základní vědomosti o oboru implantologie v rozsahu pro práci dentální hygienistky. 

V praktické části prokázala svědomitou a odpovědnou práci při komunikaci s pacienty, jejich 

motivaci a péči o ústní hygienu. Oceňuji vytvoření původního dotazníku, který byl předkládán 

respondentům, z kterého získávala důležité informace pro další práci dentální hygienistky s 

pacienty se zavedenými implantáty. Získané teoretické vědomosti a praktické dovednosti ji 

umožní v praxi správně pečovat o tyto pacienty a správně spolupracovat s odborným 

lékařským týmem. 
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