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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Předkládaná práce obsahuje 104 stran a včetně informačního letáku pro laickou populaci 

týkající se dané problematiky. Autorka předkládá 40 obrázků, velice pečlivě dokumentující 

vyšetřující sondu a její použití a dále dokumentující všech 10 kazuistik.Dále práce obsahuje 8 

grafů, 2 tabulky., pečlivě vypracovaný anamnestický dotazník, dotazník vypracovaný pro 

získání dat od pacientů a výživový protokol. 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Autorka se ve své práci zabývá symptomem zvýšené citlivosti jednotlivých zubů, příznakem, 

na který se při vyšetření pacienta zapomíná, není diagnostikován a tím ani v mnoha případech 

léčen. Všeobecně se tento stav považuje za neléčitelný a přirozeně se vyvíjející se zvyšujícím 

věkem pacienta. Vzhledem k navyšující se četnosti výskytu tohoto nepříjemného stavu pro 

pacienta považuji volené téma jako velice důležité, poučné a prospěšné především pro práci 

dentální hygienistky v zubních ordinacích. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura bakalářské práce odpovídá kladeným požadavkům, obsah práce je správně členěn 

po kapitolách: cíl práce, úvod, teoretická a praktická část, výsledky, diskuze, závěr, souhrn, 

summary, seznam literatury, obrázků, tabulek a grafů. Dále seznam příloh a vlastní přílohy- 

anamnestický dotazník, dotazník pro vyšetřované pacienty, výživový protokol, a informační 

leták pro laickou veřejnost.    



Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Předkládaná práce se zabývá hypersenzitivitou dentinu, což samo osobě je velice důležitá 

otázka pro celou odbornou obec zubního lékařství. Problematika je velice obtížná a ne zcela 

prozkoumána. Autorka ne zcela zvládla v teoretické části odborný výklad kapitoly dentin, kde 

nacházím spíše základní než odborně detailní popisy. Nicméně jsou tyto správné a vzhledem 

k tomu, že jde o práci bakalářskou úroveň práce není snížena a odpovídá studijnímu programu 

autorky. Velmi správně popisuje chronické degenerativní změny týkající se zubů, správně a 

pečlivě diagnostikuje citlivost dentinu. Podrobně a přesně popisuje metody měření 

hypersenzitivity zubů, správně dělí možnosti ošetření tohoto problému na prostředky 

chemické a fyzikální techniky. V kapitole 3.8. se správně staví k vlastní práci v zubní ordinaci 

a velice pečlivě a přesně popisuje doporučenou domácí hygienu u takto postižených pacientů. 

.Zajímavě a odborně správně  zpracovala kapitolu o výživě. K praktické části, výsledkům, 

diskuzi nemám připomínek. Závěr autorky v předkládané práci dokládá, že teoreticky i 

prakticky zvládla v přehledu odbornou tematiku, kdy si své vědomosti, jak teoretické, tak 

praktické utřídila, objasnila a odborné veřejnosti  může nabídnou  i nové získané informace. 

 

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 vlastní a převzaté jsou 

správně popisovány, seznam literatury a citace jsou v normě. Nacházím drobné stylistické 

chyby, které ale nesnižují kvalitu vlastní práce. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Přínos bakalářské práce vidím především v samostatnosti a aktivním přístupu autorky 

k zadanému tématu, kdy se měla možnost seznámit velice podrobně s možností metody 

správného diagnostikování, etiologii, klinickými symptomy a preventivními opatřeními při 

diagnostikování citlivých zubů. Jsem přesvědčena, že právě často opomíjena citlivost zubů při 

ošetřování pacientů zubními lékaři je důležitý úkol pro práci dentální hygienistky. Je to právě 

ona, která si má pečlivě všímat chronických degenerativních stavů u jednotlivých zubů a 

odstraňovat symptomy citlivosti až bolesti zubů a tak odstraňovat diskomfort našich pacientů. 

Autorka si vytyčila 4 hypotézy týkající se tématu a ty v závěru své práce také obhajuje. 

Jednotlivými kazuistikami dokazuje schopnost samostatné práce, schopnost získat dostatek 

odborných zdrojů a informací, které využila při své práci.  Získané vědomosti jistě budou 

sloužit v autorčině další odborné činnosti.  



 

  

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

Předkládanou práci hodnotím výborně 
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