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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Zdravotnická dokumentace, zvláště obrazová, se stává velmi důležitou částí oboru. 

Dentální hygienistka ji může využít ke zlepšení motivace pacienta v péči o jeho orální 

zdraví. Kvalitní obrazová dokumentace slouží i k prezentaci vlastních úspěchů a 

v neposlední řadě jako doklad při forensním řízení.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předkládaná práce je logicky a přehledně členěna do jednotlivých kapitol dle norem a 

požadavků 3. LF UK v Praze. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části autorka zmiňuje jednotlivé zobrazovací metody používané ve 

stomatologii. Začíná historií vzniku RTG záření, včetně konstrukce rentgenky a filmu. 

Zmiňuje i ochranu před RTG zářením. Stejným, logickým postupem, vyjmenovává a 

popisuje princip vzniku obrazu u CT vyšetření, MR vyšetření, UZ vyšetření ve 

stomatologii. Popisuje i základní konstrukční principy a vznik obrazu pořízeného 

fotoaparátem, intraorální kamerou a mikroskopem.  



Velmi podrobně, snad i nad rámec práce, rozebírá RTG projekce lebky. 

 

V praktické části vychází z vlastního dotazníku, který je zaměřen na využití 

jednotlivých zobrazovacích metod v práci dentální hygienistky a byl na jednotlivá 

pracoviště rozeslán elektronicky. Získané informace jsou velmi přehledně zpracovány 

do jednotlivých grafů včetně věcných slovních komentářů. 

 

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

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

Drobné jazykové a stylistické chyby lze tolerovat. Kvalita použitých fotografií a 

zpracování jednotlivých grafů je na velmi dobré úrovni. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Práce potvrdila hypotézu, že nejběžnější obrazovou dokumentací v praxi dentální 

hygienistky je využití většinou již digitalizovaného rentgenového snímku. Pozitivním 

zjištěním je skutečnost, že je hojně využíván obraz pořízený digitálním fotoaparátem a 

intraorální kamerou. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že není rozdíl ve vybavenosti 

zmíněnou technikou mezi jednotlivými regiony. 

 

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

Práci hodnotím výborně 
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