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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Informovat  dětské  a  mladistvé  pacienty s  diagnosou  diabetes  mellitus, nejen  1. typu,  o  

možnostech  zlepšení  jejich  orálního  zdraví v ordinaci  dentální  hygienistky je velmi  přínosné.  

Vzhledem  ke  změnám  v životním  stylu  lze  očekávat  nárůst  pacientů  s tímto  onemocněním  

i  v jejich  ordinacích. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předkládaná  práce  je přehledně  členěna do  jednotlivých  kapitol  dle  norem  a  požadavků  3. 

LF  UK  v Praze. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Teoretická část práce je rozdělena do tří částí.  První se zabývá popisem anatomie zdravého  

parodontu, etiologií parodontopatií, mikrobiálním povlakem a podrobnou  klasifikací chorob 

parodontu.  

Snad jen nepozorností vznikl přepis řeckého slova odús – odontos (zub) jako nesprávně uvedené  

odontos = zub. 

V další  části  se  autorka, snad  až  nad  rámec  zadání,  zabývá   popisem  diabetu,  jeho 

etiopatogenezí  a  rozdělením  do  jeho  forem.  Popisuje  komplikace  diabetu  a  jejich  vliv  na  

organismus  se  zaměřením  na  choroby  dutiny  ústní.  

Závěr  teoretické  části  práce  tvoří  anamnestický  dotazník  a  postup  vyšetření  pacienta  

s diabetem,  včetně  stanovení  ústní  hygieny  (index  API),  vyšetření  stavu  gingivy  (index  

PBI)  a  vyšetření  stavu  parodotu  (index CPI TN).   

 

V praktické části  práce  autorka  prezentuje 7 kazuistik pacientů, kterým ve dvou  návštěvách  

stanovila  PBI ,  API  a  CPI TN  indexy.  Vždy byla  změřena  hodnota  glykemie před  a  po 



vyšetření.  Tyto  pacienty  získala  na  základě  jejich  zájmu  o  účast  v praktické  části  jejího  

šetření  a  zájmu  o  poskytnutí  instruktáže  dentální  hygieny. 

Při první návštěvě pacienty poučila o ústní hygieně, včetně  doporučení  vhodných pomůcek pro  

dentální  hygienu  a  nácviku  práce  s manuálním  a  mezizubním  kartáčkem.  Pacienti vyplnili 

souhlas  s  vyšetřením.  Při  této  návštěvě  byla  pořízena  fotodokumentace. 

Ve druhé návštěvě,  po 1 až  6  týdnech,  autorka  prováděla kontrolu stanovených  indexů, 

kontrolu  čištění  zubů  a   remotivaci.    

Zjištěné parodontologické indexy a  hladiny  glykemie z jednotlivých  návštěv  jsou  přehledně 

zaznamenány. 

V samostatné  kapitole  autorka  na  logických,  přehledných  a  komentovaných  grafech  

rozebírá  výsledky vlastního dotazníkového  šetření. 

Diskusi  autorka  věnuje  rozboru  jednotlivých  kazuistik.  Komentuje  jednotlivé  nálezy  a  

nabízí  vlastní  interpretaci  získaných  hodnot. 

 

V závěru autorka hodnotí potvrzení či nepotvrzení vytčených hypotéz. Zjistila, že se  potvrdila  

její  hypotéza,  kdy  předpokládala snížení  hodnot  indexu  PBI  při  kontrolní  návštěvě.  Z toho  

usuzuje,  že  dentální  hygienistky by  měly  být  neodmyslitelnou  součástí  péče  o  diabetického  

pacienta.  

Výstupem  práce je dobře zpracovaný informační leták: Diabetes  mellitus  a  zdraví  ústní  

hygieny. 

 

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

stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

Drobné jazykové a stylistické chyby lze tolerovat, technika citací a bibliografických odkazů 

odpovídá normě. Kvalita fotografií není zcela optimální. Kvalita grafů je na dobré úrovni.  

  

 

Celkové hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Doplňující otázky:  

1. Proč  nebyla  pořízena  fotodokumentace  pacientů  při  druhé  návštěvě? 

2. Na  čem  závisel  interval  1  až  6  týdnů  pro  stanovení  termínu  kontrolní  návštěvy? 

3. Čím si vysvětlujete skutečnost, že z Vámi vyšetřeného souboru 77%  dotázaných  nikdy  

nebylo  u  dentální  hygienistky? 

 

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

Práci hodnotím velmi dobře. 
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