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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Jedná se o obsažné a poměrně dobře zpracované téma prakticky nejrozšířenějšího 

metabolického onemocnění. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Členění celé bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Práce je zaměřená na úroveň orálního zdraví u pacientů s diabetes mellitus. 

Teoretická část obsahuje popis systémového onemocnění včetně rozdělení, projevů, 

komplikací a terapie (kompenzace). V práci je popsán vztah mezi diabetes mellitus a stavem 

parodontu u skupiny probandů ve věkovém rozmezí 18 - 25 let. 

V praktické části byla provedena studie, kde pomocí dotazníků byla zjištěna úroveň dentální 

hygieny u mladých jedinců s diabetem I. typu. Prostřednictvím kazuistik byla porovnána 

rychlost hojení gingivitíd u pacientů s diabetem ve věkové skupině 18 - 25 let a rychlostí 

hojení gingivitid u zdravých pacientů ve stejné věkové skupině. 



Výsledky studií ukázaly nedostatečnou informovanost diabetiků o správné dentální hygieně, 

ovšem stav gingivy, jak bylo zjištěno, ovlivňuje rovněž kompenzace tohoto onemocnění.  

 

Seznam doporučení pro dentální hygienistky (viz. příloha číslo 3 )   

Tuto část jsme společně se studentkou Petrou Melounovou upravovaly ještě 21.5.2015 ve 

všech 7 bodech. Opravenou část jsem znova již nestihla shlédnout. 

 

Práce je poměrně dopodrobna zpracována, zejména grafické znázornění jednotlivých částí 

šetření. Vzhledem k tomu, že jsem celek obdržela až 21.5.2015, neměla jsem možnost práci 

ve finální fázi ovlivnit a uvést do lepší kondice. Přesto se mi jeví výsledek šetření velmi 

pěkný a práce je podložena individuálním přístupem a šetřením, čímž je zajištěna autentičnost 

a pochopení nastíněné problematiky. 

 

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

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

Technika citací a správnost bibliografických odkazů respektují doporučovanou ISO normu.  

V textu nalézáme jisté stylistické neobratnosti, které však nesnižují odbornou kvalitu textu 

(např. …..). Gramatická správnost i kvalita obrázků je vyhovující.  

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Výstupem práce je doporučení pro dentální hygienistky, které by mělo vést k zdokonalení 

ošetření a výchově diabetických pacientů v ordinaci dentální hygienistky. 

 

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

Práci hodnotím stupněm velmi dobře. 
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