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Názor oponenta na aktuálnost tématu: 

Informovat dentální hygienistky v praxi, zbavit je obav z ošetření pacienta 

s orofaciálním rozštěpem, je aktuální a přínosné téma.  Autorka metodiku shrnula do 

přehledného informačního návodu v závěru práce. 

 

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):  

Práce je logicky členěna. V teoretické části autorka rozebírá embryologii faryngeálního 

aparátu s ohledem na možný etiologický vznik rozštěpové vady. Následně se věnuje 

klasifikaci rozštěpových vad a jejich léčbě. Zmiňuje „klasický“ operační protokol FNKV 

i časnou operaci rtu. 

Popisuje jednotlivé lékařské obory, které jsou nedílnou součástí týmu v péči o 

rozštěpového pacienta. 

V praktické části zpracovává odpovědi členek Asociace dentálních hygienistek na 

otázky, které jim formou e-mailové komunikace  zaslala. Návratnost však byla malá. 

Další dotazníky byly rozdány přímo dentálním hygienistkám u příležitosti přednášky. 

Návratnost byla téměř poloviční. Odpovědi jsou přehledně zpracovány v grafech. 

V diskusi rozebírá odpovědi na jí vytvořené hypotézy: zda se dentální hygienistky 

obávají ošetřování rozštěpových pacientů, zda DH mají zkušenost s ošetřením 



rozštěpového pacienta, a zda DH vnímají patologii obličejových struktur rozštěpového 

pacienta jako překážku. 

Přiložené, velmi dobré fotografie pacientů s orofaciálním rozštěpem vytváří názorně 

dokumentující problematiku vybraných anomálií. 

Přehledný Informační leták pro pracoviště dentální hygienistky může být velmi dobrou 

pomůckou pro práci DH.  

 

 

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

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

Práce je velmi dobře stylisticky zpracována,  bez  překlepů  a  jazykových  chyb. Kvalita 

použitých fotografií a zpracování jednotlivých grafů je na velmi dobré úrovni. 

 

 

Celkové hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Doplňující otázky:  

1. Kolik pacientů s rozštěpem v oblasti úst jste ošetřila? 

2. Jak si vysvětlujete nízkou návratnost Vámi distribuovaných dotazníků? 

 

 

 

Hodnocení práce: práci hodnotím výborně 
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