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Názor školitele na aktuálnost tématu:
Zvolené téma považuji za aktuální a jeho zpracování za přínosné. K úspěšnému zvládnutí
péče o pacienty s orofaciálním rozštěpem je nezbytná spolupráce mnoha odborníků, obor
dentální hygienu nevyjímaje.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Struktura bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Je
rozdělena na teoretickou a praktickou část, které na sebe logicky navazují.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Teoretická část je zaměřena na embryologii faryngeálního aparátu, etiologii a patogenezi
rozštěpových vad. Autorka uvádí jejich klasifikaci, operativu i nezbytnost mezioborové
spolupráce. Zaměřuje se na intraorální anomálie postihující nositele těchto vrozených
vývojových vad i možnosti jejich nápravy. Zdůrazňuje významnou roli dentální hygienistky.
Praktická část je zpracována metodou dotazníkového šetření, Cílovou skupinou jsou dentální
hygienistky. Autorka si stanovila š hypotézy, které podrobně rozebírá v diskuzi. Všechny
hypotézy byly potvrzeny.

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Po formální stránce neshledávám žádné závažné nedostatky. Pravopisné chyby jsou ojedinělé,
stylistiky dobrá. Grafická úprava s výjimkou str.5 (obsah) je dobrá Kvalita fotodokumentace
vyhovuje.
Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:
Autorka seznamuje čtenáře jasně a výstižně s problematikou orofaciálních rozštěpů.
Výstupem je stručný informační leták pro dentální hygienistky. K hlubšímu pochopení
problematiky by jim mohlo pomoci seznámení se s touto bakalářskou prací.
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Práci hodnotím stupněm VÝBORNĚ.
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