
Příklad pro obor DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA: 

 

Příklady názvu prací: 

 

Onemocnění dutiny ústní při praxi dentální hygienistky 

Hygiena a pomůcky v ortodoncii 

Dentální pomůcky 

Estetika – bělení a pískování 

 

1 Úvod – student: 

 formuluje východiska, cíl/e své práce 

 uvede, co je známo a z čeho vychází 

 stručně informuje o tom, z jakých částí se práce skládá, co je jejím obsahem, popř. 

proč si vybral právě toto téma, tento problém 

 naznačuje obsah a rozsah řešeného problému 

 stručně hodnotí dosavadní řešení problému v odborné literatuře či v klinické praxi 

(nebo v odborné praxi) 

 

2 Teoretická část – student: 

 řadí kapitoly a subkapitoly logicky za sebou (např. popis onemocnění, léčbu, vliv 

kouření na onemocnění parodontu, úloha dentální hygienistky v praxi, edukace a její 

cíle, jednotlivé fáze) 

 charakterizuje sledovanou problematiku 

 uvádí chronologický vývoj daného problému, tématu, důležité mezníky 

 prezentuje vlastní zkušenosti (může uvést výsledky vlastních pozorování i výzkumů, 

poznatků z praxe) 

 uvádí praktické využití dané problematiky pro práci dentální hygienistky 

 neopisuje pouze jednotlivá zjištění z knih či internetu, ale pokouší se dívat na 

problém/téma širším způsobem  

 

3 Praktická část – student: 

 zpracuje kazuistiky (viz příklad) 

 může též zpracovat více kazuistik a srovnat je ze sledovaných rovin (aktivní zapojení, 

motivace, nespolupracující klient, aj.)  



 

4 Závěr – student: 

 shrnuje získané poznatky  

 navrhuje řešení a další postupy 

 sebekriticky srovnává svůj záměr a dosažení cílů práce 

 naznačuje možnosti praktického uplatnění výsledků práce 

 

Příklad kazuistiky u DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK (praktická část) 

3.1 Úvod – stanovení problému, který bude následně řešen (špatná péče o chrup, 

neporozumění diagnóze, samotné onemocnění…) 

3.1.2 Anamnézy: osobní anamnéza (s čím se kdy léčil …), rodinná anamnéza 

(onemocnění rodičů, dětí, sourozenci…), sociální anamnéza (stav, zaměstnání, kde a 

s kým bydlí, zájmy…), nynější onemocnění (současná onemocnění) 

3.1.3 Cílená dentální anamnéza – častost návštěv u zubního lékaře (prevence), důvod 

návštěvy u DH (krvácení z dásní, zápach z úst...), očekávání pacienta, kouření, pití kávy, 

čaje, alkoholu..., dosavadní péče o chrup - popis 

3.1.4 Nálezy při vyšetření – např. zubní plak, zubní kámen, zápach z úst, obnažené 

povrchy kořene zubu, pigmentační skvrny, barva zubů... 

3.2. - 1. návštěva ze dne ... 

Léčba – doporučení dentálních pomůcek (konkrétně),  ústní vody... 

Cíl a postup – konkrétní cíl (např. správná technika při čištění zubů, důvod používání 

dentálních pomůcek), motivace, edukace  - JAK A PROČ tak postupovat, postup při 

vlastní dentální hygieně (popsat) 

● 2. návštěva  ze dne ... 

Reinstruktáž, remotivace, léčba, cíl a postup  

● xy. návštěva  ze dne ... – záleží na počtu návštěv! 

3.3 Závěr a diskuse – jak a zda se podařilo problém odstranit a jakými metodami, po 

kolika edukačních kontrolách, navrhovaná opatření,  celkové zamyšlení nad problémem, 

subjektivní pocity klienta (pacienta), finanční zátěž... aj.), srovnání s odbornou literaturou 

nebo jinými závěrečnými pracemi na obdobné téma 

Při srovnání více kazuistik: 

3.4 – Srovnání kazuistik – např. motivace, přístup obou klientů o chrup v domácí péči, 

spolupráce aj. 


