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Jméno autora: Tereza Jakubcová 

 

Jméno školitele: doc. MUDr. Eva Gojišová 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Předkládaná práce obsahuje 102 stran včetně samostatně vypracované brožury pro laickou 

veřejnost týkající se odstranění zubního kamene, pískování zubů a bělení zubů. Autorka 

předkládá 48 obrázků, 11grafů a 15 tabulek. V kapitole přílohy předkládá pečlivě a 

srozumitelně vypracovaný dotazník pro každého respondenta týkající se dané problematiky, 

dotazník vztahující se konkrétně pískování a bělení zubů a informovaný souhlas s účastí 

výzkumu bakalářské práce. Poslední částí přílohy je již zmíněná brožura, velice pěkně 

dokumentována a pro populaci srozumitelně podaná.  

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Autorka se ve své práci zabývá současným a často žádaným přáním našich pacientů mít 

krásný a zdravý úsměv, který považují za svoji vizitku a ukazatel zdravého životního stylu. 

S rostoucími se estetickými nároky pacientů na sebe sama považuji téma práce za velice 

aktuální a prospěšné, neb z pohledu zubního lékařství nám nemůže jít pouze o to, abychom 

plnili přání pacienta, ale především abychom byli profesionálně vzdělaní a dokázali vyhovět 

pacientovi z pohledu ústního zdraví co nejlépe. Z pohledu orálního zdraví abychom uměli 

správně, didakticky a preventivně pacienta ošetřovat, starat se o jeho zdraví, případně 

opravovat jeho vědění. Právě tato část prevence spadá do náplně práce dentální hygienistky a 

je důležité, aby její teoretické a praktické dovednosti dokázala skloubit a tím pádem v praxi 

správně využít, což v některých případech není vůbec jednoduché. 

 



Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura práce odpovídá daným požadavkům, obsah práce je správně členěn do kapitol: cíl 

práce, úvod, teoretická a praktická část, výsledky, diskuze, závěr,seznam použité literatury, 

souhrn, seznam tabulek, grafů, obrázků a příloh. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): 

Bakalářská práce po stránce odborné se zabývá příčinami změny přirozené barvy zubů, 

zevrubně diskolorací zubů vzniklé během tvorby tvrdých zubních tkání a změnou barvy zubů 

po ukončení vývoje zubu. Autorka popisuje náplň své práce a systematickou péči o dutinu 

ústní, kterou může ovlivnit estetický nedostatek a přání pacienta zlepšit, případně změnit  

barvu zubů. Podrobně a správně se věnuje technice pískování zubů a metodě bělení zubů a to 

jak domácímu, tak ordinačnímu bělení. V praktické části své práce předkládá hypotézy, které 

si chtěla na základě svých teoretických vědomostí ověřit a tak také v závěru práce dokazuje. 

Svojí praktickou prací dokazuje, že umí správně a odpovědně komunikovat s pacientem, 

kterého vede od pečlivého vyšetření, přes svoji profesionální práci a motivaci k domácí péči,   

dovést až k požadavku: ,,zlepšit, vybělit, změnit“ barvu zubu. Tento výraz požadavku 

pacienta není zcela oprávněný a autorka správě toto rozebírá v teoretické části své práce, kdy 

dokládá, že rozumí podstatě bělení zubů a umí tuto metodu využít k dokonalé motivaci 

pacienta o jeho ústní zdraví. Z odborného pohledu nemám k práci zásadních připomínek, 

vědomosti a dovednosti odpovídají bakalářskému studijnímu programu autorky.  

 

 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. V práci se objevují drobné 

stylistické nedostatky, které ale nesnižují kvalitu a odbornost práce. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Přínosem bakalářské práce je v orientaci a zvládnutí samostatné práce, kterou studentka 

prokázala během času zvládat čím dále lépe a samostatněji. Dokázala přehledně a odborně 

správně zadané téma zpracovat a převést do její praxe, což bude velkým přínosem v jejím 

působení v zubní ordinaci. Toto podtrhuji především proto, že se v praxi ještě stále setkáváme 

s případy, kdy metody bělení zubů se provádějí pouze na přání pacienta a jako finanční přínos 

pro praxi, aniž by  byl profesionálně správně pochopen důležitý aspekt této metody – získání 



pacienta pro dokonalou dentální hygienistickou péči a tím důslednou prevenci zubního kazu a 

parodontopatií.   

 

  

 

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

Předkládanou práci hodnotím výborně 

 

 

 

 

Datum, místo: 4. 6. 2015 v Praze       

Podpis školitele:  

 


