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Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce: Péče o zabarvené zuby v ordinaci dentální hygienistky 

 

Jméno autora: Tereza Jakubcová 

 

Jméno oponenta: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Práce má 93 stran odborného textu, na str. 94 – 95 je seznam tabulek, grafů, obrázků a příloh. 

Na str. 96 – 102 jsou uvedeny přílohy. Součástí práce je i informační leták pro pacienty. 

 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je neustále aktuální, neboť se  zvyšují požadavky pacientů na „estetiku dentice“ 

a také se rozšiřuje spektrum možností, jak  zabarvené zuby správně esteticky ošetřit. Práce 

podává ucelený a dobře koncipovaný přehled o pískování a bělení zubů.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Struktura předkládané bakalářské práce je vyhovující. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): 

Práce je srozumitelně a přehledně zpracovaná,  text je provázen 47 obrázky, 4 přílohami, 15 

tabulkami a 11 grafy. Seznam odborné literatury má 32 titulů. 

V teoretické části autorka podrobně probírá příčiny barevných změn zubů u dospělých 

pacientů. Podává přehled problematiky pískování a bělení, uvádí nejnovější poznatky. 

Pozitivně hodnotím skutečnost, že autorka upozorňuje na rizika domácího bělení bez indikace 

specialistou a vysvětluje roli bělících zubních past v souvislosti s bělěním zubů. 



V praktické části je formulováno 5 hypotéz, které autorka postupně zpracovává. Vyšetřila 

soubor 20 dospělých pacientů, kteří požadovali změnu odstínu svých zubů. U všech šlo o 

exogenní příčiny zbarvení zubů. Dle výsledku vyšetření jim bylo provedena profesionální 

dentální hygiena, včetně air-polishingu, u čtvrtiny souboru bylo doporučeno domácí bělení. 

Dále bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na informovanost pacientů o příčinách 

zabarvování zubů a dentální hygienu, včetně ekonomických souvislostí. Další dotazy byly 

zaměřeny na pocity a názory pacientů na proběhlém pískování, či bělení zubů. 

Praktickým výstupem práce je informační leták pro pacienty, který srozumitelně a názorně 

informuje o odstraňování zubního kamene, o pískování a bělení zubů. 

 

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

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): Po formální stránce 

předložená práce odpovídá požadavkům. Nalézám ojediněle nesprávně umístěné čárky 

v textu, nesprávně psané jméno autora (Bóhmová místo Böhmová), drobné stylistické 

nepřesnosti. 

  

Celkové hodnocení: Práce poskytuje kvalitní informace o problematice změny odstínu zubů a 

poukazuje na stále nedostatečné povědomí populace o  využití možností služeb dentální 

hygienistky. 

 

Doplňující otázky:  

1. Jaký má autorka názor na bělení zubů po sejmutí fixního ortodontického aparátu? 

2. Jak se stanovuje výchozí odstín zubu před bělením? 

 

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