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Názor oponenta na aktuálnost tématu: originální a zajímavé téma aktuální zejména 

zaujetím autorky pro moderní a technicky náročné elektronické zobrazovací vyšetřovací a 

dokumentační metody v zubním lékařství, se kterými se může setkat a některé z nich využít i 

dentální hygienistka. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: práce je strukturována správně a 

přehledně. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

1. V teoretické části své práce autorka podává podrobný přehled a velmi zevrubný popis 

zobrazovacích vyšetřovacích a dokumentačních metod od dnes již standardního vyšetření 

RTG, přes CT, CBCT, USG, MR až po fotografii, resp. videozáznam pořizovaný buď 

fotoaparátem, resp. dnes častěji digitálním fotoaparátem (videokamerou) nebo speciální 

intraorální kamerou. Teoretickou část logicky v závěru věnuje nejmodernějším možnostem 

dentální mikroskopie. Informace jsou podány důkladně, vesměs správně s využitím devíti 

českých a čtyř zahraničních odborných publikací, z nichž jednu cituje z Internetu. Autorka ale 

na str. 9 uvádí, že dentální hygienistka (sama) má kompetenci pořizovat z uvedeného výčtu 

zobrazovacích technik pouze obrazovou dokumentaci pomocí intraorální kamery či 



fotoaparátu. Na stejné straně se pak v několika větách věnuje anamnestickému dotazníku, 

který ale mezi zobrazovací vyšetřovací a dokumentační metody vlastně nepatří. V textu není 

nikde explicitně uvedeno, že zobrazovací vyšetřovací metody, jakkoli moderní a 

technologický náročné, je třeba vždy chápat a hodnotit pouze jako vyšetřovací metody 

pomocné, které bez náležitého klinického vyšetření nelze samostatně použít pro diagnostiku, 

určení léčebného plánu a jeho provedení. Autorka se je fascinována elektronikou, a tak 

nepřekvapí, že se nezmínila o možnosti dokumentačního nákresu. V kapitole o radiační 

ochraně (3.3) užívá výrazy typu „radiační zátěž“, „radiační dávka“ nebo pouze „dávka“, a to 

v souvislosti s ozářením jednorázovým celotělovým, jednorázovým orgánovým či ozářením 

průměrným za jeden rok a vyjadřuje je v jednotkách mSv. Přesnější by proto bylo užívat 

správné veličiny typu „efektivní dávka“, „ekvivalentí dávka, apod.  

 

2. V praktické části si autorka dala za úkol zjistit, s jakými zobrazovacími přístroji se 

nejčastěji dentální hygienistky setkávají v ordinacích a jak často tyto přístroje samy používají. 

K tomu jí měl posloužit třináctibodový dotazník, který rozeslala do 193 ordinací dentální 

hygieny, z nichž z 80 se jí vrátily dotazníky kompletně vyplněné. To je sice méně než 42% 

původně rozeslaných dotazníků, ale přesto jejich počet má zajímavou vypovídající hodnotu. 

Autorka se pak na pěkných 19 stranách věnuje velmi podrobné a zajímavé analýze dotazníků, 

využívá k tomu přehledné barevné grafy a podrobné tabulky. Formálně metodologicky je 

zpracování dotazníků vynikající.  Určitou rezervu dotazníku je ale třeba spatřovat ve 

skutečnosti, že osoba vyplňující dotazník je identifikována pouze pohlavím a věkem, avšak 

nikoli profesí. Nelze proto vyloučit, že se některé dotazníky nemohly dostat k vyplnění do 

rukou zubních lékařek či lékařů, například jakožto majitelů ordinací či praxí, kteří je pak 

vyplňovali více za sebe samy. Z dotazníků totiž vyplývá poměrně vysoké procento 

respondentů přímo používajících OPG, RVG, CBCT a dokonce i dentální mikroskop. 

Domnívám se proto, že se autorce podařilo velmi zevrubně a kvalitně odpovědět na první část 

svého zadání, tj. na otázku s jakými zobrazovacími přístroji se dentální hygienistky setkávají, 

avšak odpověď na otázku, jak často tyto přístroje (skutečně samy) používají, zůstává 

přinejmenším nejistá.  Autorka vynaložila mimořádné úsilí na detailní a přesné podání 

informací, to jí dovedlo i k tomu, že v analýze dotazníků diferencuje digitální intraorální 

rentgenografii a radioviziografii (RVG), resp. je hodnotí jako odlišné metody. Činí tak na 

základě správných podkladů, dnes již ale poněkud historických, kdy na označení RVG měla 

patentové právo pouze firma Trophy, která je ale prodala firmě Carestream Dental. Dnes je 

ale v obecném vyjadřování praxe taková, že radioviziografie je zkráceným označením 



(synonymem) pro digitální intraorální rentgenografii. Z praktického hlediska by proto bývalo 

zajímavější zabývat se RVG se zobrazovacím detektorem CCD na kabelu nebo bez něho. 

V každém případě autorka zjistila velmi zajímavé a podnětné informace o technické 

vybavenosti zubních ordinací, ve kterých pracují (také) dentální hygienistky. Skutečnost, že 

vysoké procento z nich může používat intraorální kamery ve spojení monitorem neseným 

zubní soupravou přímo před pacientem je inspirující. To samé se týká digitálních fotoaparátů 

s kruhovým bleskem či dentálních mikroskopů. 

  

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

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

je vzorná, tzn. výborná. Nalezl jsem pouze dvě opomenutí: na str. 3 chybějící vlastnoruční 

podpis a na str. 56 nedokončenou korekturu ve 2. odstavci. 

  

Celkové hodnocení: celkově se jedná o velmi zajímavou přínosnou a velmi důkladně a 

pečlivě provedenou práci. Jisté pochybnosti o validitě některých odpovědí v dotaznících 

pramení z pochybností o tom, zda dotazníky vždy vyplňovaly pouze dentální hygienistky, jak 

bylo autorkou žádáno, nebo je vyplňovali i zubní lékaři a lékařky. To však autorka nemohla 

zpětně nikterak ovlivnit. 

 

Doplňující otázky:  

1. Jaké je využití diagnostického nákresu? 

2. Jaký je rozdíl v použití a zpracování digitální intraorální rentgenografie s detektorem CCD 

spojeným s počítačem pomocí kalbelu a digitální intraorální rentgenografie bez kabelu. 

 

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