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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Ukázat  pacientovi,  zvláště adolescentovi,  úroveň  jeho  ústní  hygieny  pomocí  

obarvení  zubního  plaku  je  velmi  přínosná  metoda  pro  získání  jeho  spolupráce  

v péči  o  jeho  orální  zdraví.   

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předkládaná práce je logicky a přehledně členěna do jednotlivých kapitol dle norem a 

požadavků 3. LF UK v Praze. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V úvodu teoretické části se autorka krátce věnuje popisu osobnosti pubescenta a jeho 

reakcím na okolní svět. 

Další kapitoly jsou věnovány anatomii zubu a parodontu. Logicky následují kapitoly 

popisující zubní plak a jeho vývoj. Navazují samostatné statě o významu sliny a výživy 

ve vztahu ke vzniku zubního kazu a onemocnění parodontu. Obsáhle a podrobně se 

autorka věnuje pomůckám pro udržování ústní hygieny, zmiňuje mechanické i 

chemické prostředky, včetně technik čištění zubů. 



V praktické části popisuje své dvě návštěvy ve vybraných školách, kde pomocí barvicích 

tablet, stanovovala množství mikrobiálního povlaku na vybraných ploškách frontálních 

zubů.  Popisuje postup získání obrazové dokumentace a velmi obecně práci se získanými 

daty. Vypočtené hodnoty jsou, stejně jako odpovědi z dotazníků, znázorněny v grafech.  

V kapitole diskuse podrobně rozebírá odpovědi na vlastní vytvořené hypotézy ohledně 

úrovně ústní hygieny u chlapců a dívek, srovnání hygieny horního a dolního frontálního 

úseku, četnosti používání interdentálních pomůcek, účasti rodičů na čištění zubů 

adolescentů a návštěvě u dentální hygienistky.  

Součástí práce je dotazník pro 13 – 15 leté žáky vybraných škol a informovaný souhlas 

rodičů, málo zřetelná fotografická dokumentace s výsledky měření a přednáška o 

dentální hygieně.  

  

 

Hodnocení formální stránky práce: Stylistika  odpovídá  požadavkům kladeným na 

bakalářskou práci.  Citace jsou správně  uvedeny.   Kvalita  intraorálních, v práci  

použitých fotografií,  je na  horší úrovni, snad způsobená tiskem.  Prezentované  grafy  

odpovídají  požadavkům kladeným na  práci.  Powerpointová přednáška pro žáky, která 

je přílohou práce, je vedena vlastním přístupem autorky. Anglický překlad textu nese 

jasné známky použití strojového překladače. 

 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: Přínos práce lze spatřovat v podrobném 

popisu pomůcek pro orální hygienu včetně návodů jak je správně používat. 

 

 

Hodnocení práce práci hodnotím  dobře 
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