
 UNIVERZITA KARLOVA V  PRAZE  

3 .  L É K A Ř S K Á  F A K U L T A   

Stomatologická klinika FNKV 

 
Studijní program: Dentální hygienistka                                           Akademický rok 2014/15 

Bakalářský studijní obor: Specializace ve zdravotnictví   

                                                                                                                                          

 

Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce:            Pacienti  s  diabetes  mellitus  v  ordinaci  dentální   hygienistky 

 

Jméno autora:          Petra  Melounová 

 

Jméno oponenta:     MUDr.  Tomáš  Hlaďo 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :     123  stran  včetně  příloh 

 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Zvolené  téma,  ošetřování  pacientů  s diabetes  mellitus v ordinaci  dentální  

hygienistky je velmi  přínosné.  Vzhledem  ke  změnám  v životním  stylu  lze  očekávat  

nárůst  pacientů  s tímto  onemocněním  i  v ordinacích  dentálních  hygienistek 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předkládaná  práce  je přehledně  členěna do  jednotlivých  kapitol  dle  norem   

a  požadavků  3. LF  UK  v Praze. 

Kapitolu  3.2.1.1  Anatomie  parodontu  by bylo  vhodnější  popsat  samostatně   

a neměla by  být začleněna  do  souhrnné  kapitoly  3.2  Projevy  DM v dutině ústní  

a  3.2.1 Parodontopatie. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické  části  se  autorka  velmi  podrobně, snad  až  nad  rámec  zadání,  zabývá   

popisem  diabetu,  jeho  historií,  etiopatogenezí  a  rozdělením  do  jeho  forem.  

Popisuje  komplikace diabetu  a  vliv  na  organismus.  Zmiňuje  jeho terapii  běžnými  

postupy  včetně  nových  trendů.  

Nesprávný  překlad  slova  insipidus  jako  medový  je  snad  pouhá  nepozornost. 

V teoretické  části  věnované  parodontologii velmi  pečlivě  popisuje současnou  

klasifikaci  dělení  gingivitid  a  parodontitid. 

 



V praktické  části  autorka  formou  grafů  vyhodnocuje  získané  odpovědi  z vlastní  

dotazníkové  studie rozeslané  pomocí  internetu  komunitě  diabetiků  s  prvním  typem  

diabetu. 

Na  čtyřech  kazuistických  sděleních  demonstruje  vlastní  práci  při  ošetřování,  

instruktáži  a  motivaci  čtyř  diabetických  pacientů  ve  věku  20 – 24  let,  včetně  

hodnocení  základních  parodontologických  indexů  a  fotodokumentace. 

Výstupem  práce  je  seznam  doporučení  pro  dentální  hygienistku  při  ošetření  

pacienta  s onemocněním  diabetes  mellitus. 

 

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.  

Teoretická  část,  týkající se  popisu  diabetes  mellitus,  je  velmi  obsáhlá.  V kapitole  

4.5  Výsledky  -  dotazníková  studie  autorka  používá  nejednotné  označení  grafů. 

Seznam  použité  literatury a  zdrojů  je téměř  bezchybný. 

Drobné  chyby  týkající  se  chybějících  písmenek ve  slovu  lze tolerovat.  Ve  vlastním  

vyjadřování  autorka  občas  používá  výrazů  ne  zcela  obvyklých  v lékařství. 

Kvalita  fotografických  obrázků  je vyhovující.    

  

 

Celkové hodnocení: 

Doporučuji  práci  k obhajobě. 

 

Doplňující otázky:  

1.  Jaký  je  základní  rozdíl  mezi  diabetes  mellitus  a  diabetes  insipidus? 

2.  Jak  jste  získala  přístup  k adresám  komunity  diabetiků? 

3.  Jak  jste  prováděla  při  vyšetření  stanovení  hladiny  glykémie? 

4.  Popište  stavbu  alveolárního  výběžku  mandibuly. 

 

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

Práci  hodnotím  velmi  dobře. 
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