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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : Práce má 107 stran, včetně 10 stran příloh.
Je doplněna 31 grafy, 19 obrázky. Na některých obrázcích jsou tabulky. Seznam odborné
literatury obsahuje 64 titulů.

Názor školitele na aktuálnost tématu: Vzhledem k výraznému nárůstu dospělých pacientů
v ordinacích ortodontistů lze předpokládat i nárůst ortodontických pacientů, kteří mají
onemocnění parodontu, často závažnějšího charakteru, než nacházíme u dětí, u nichž jde
zpravidla o záněty gingivy v důsledku nedostatečné hygieny. Proto považuji zpracování
tohoto tématu za velmi aktuální.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: Práce je členěna na teoretickou a praktickou
část dle požadavků, které jsou kladeny na tento typ práce. V teoretické části se autorka snaží o
přehled patologických stavů parodontu a rozebírá problematiku plaku. Stručně charakterizuje
principy ortodontické terapie a parodontologicko – ortodontické ošetření.
V praktické části autorka definuje hypotézy, jejichž potvrzení či vyvrácení má objasnit
spolupráci praktického zubního lékaře, dentální hygienistky a ortodontisty při ošetřování
ortodontických pacientů s onemocněním parodontu. Šetření bylo provedeno na základě

zpracování 205 dotazníků, které byly rozeslány jednak zubním lékařům, jednak hygienistkám.
Výsledky jsou ne vždy přesně zpracovány v grafech a tabulkách.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): Po odborné stránce stránce lze mít
výhrady k zpracování etiologie, rozdělení a terapie onemocnění parodontu. Ne vždy se
autorce daří spojit téma ortodontické terapie a parodontologicky nemocného pacienta. Z toho
vyplývá i absence zpracování konkrétních postupů při ortodontické léčbě tohoto pacienta.
Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): Po formální stránce nacházím
drobné gramatické chyby a stylistické nedostatky, které často vedou k nelogické stavbě textu.
Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: Pozitivně hodnotím snahu autorky o zjištění
míry mezioborové spolupráce mezi ortodontistou, praktickým zubním lékařem a dentální
hygienistkou.
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): DOBŘE
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