
číslo Jméno Název práce  2013 

1H 
Habánová  Barbora 

Péče o pacienta před a po zavedení implantátu z pohledu dentální 
hygienistky 

 

2H 
Chalupová  Eva 

Brzký zubní kaz a jeho prevence 
 

3H 
Konečná Simona 

Atraumatické dentální pomůcky 
 
 

4H 
Kousalová Hana 

Gingivitis z pohledu dentální hygienistky 
 

5H 
Kováříková Martina 

Péče o anxiozního klienta v ordinaci zubního lékaře či dentální 
hygienistky 

 

6H 
Kulhánková Petra 

Parodontitis v povědomí laické veřejnosti 
 

7H 
Mourková Nikola 

Problematika zubního kamene z pohledu dentální hygienistky 
 

8H 
Oborská Slávka 

Komparace přístupu dospělých k zubní preventivní péči v České 
republice 

 

9H 
Orlichová Dana 

Úloha dentální hygienistky v péči o pacienta kuřáka 
 

10H 
Petrová Radka 

Problematika rozštěpové vady v orofaciální oblasti a aplikace dentální 
hygieny u pacientů s tímto handicapem 

 

11H 
Rybářová Lucie 

Fluoridy a jejich vliv na tvrdé zubní tkáně 
 

12H 
Vejvodová Andrea 

Faktory ovlivňující vznik a vývoj zápachu z úst v naší populaci 
 

13H 
Vlčková Klára 

Ortodoncie z pohledu dentální hygienistky 
 



 

 

 

¨ 

 

 

 

 

číslo Jméno Název práce 2016 

14H 
Hynková Pavla 

Péče o pacienta s protetickou náhradou z pohledu dentální 
hygienistky 

15H 
Jehlíková Pavla Estetické úpravy v dutině ústní 

16H 
Kleštíková Alžběta Reklama a dentální zdraví 

17H 
Kollariková Petra Prevence vzniku zubního kamene 

18H 
Koutníková Lucie Péče o zubní implantáty z pohledu dentální hygienistky 

19H 
Labíková Eliška Povědomí laické veřejnosti o dentální hygieně 

20H 
Marková Petra Prevence vzniku zubního kazu 

21H 
Prennig Sharon Ortodoncie z pohledu dentální hygienistky 

22H 
Řeháková Denisa Specifika dentální hygieny osob zdravotně postižených 

23H 
Slováková Barbora Komparace zubních kartáčků 



 

 

číslo Jméno Název práce 2019 

24H 
Al Balolová Hanan Ordinační versus domácí bělení zubů a jejich škodlivé účinky 

25H 
Havlíková Karolína Problematika dentální hygieny u lidí s mentálním handicapem 

26H 
Kočí Hana Dentální hygiena u dětí předškolního věku 

27H 
Kytková Terezie 

Informovanost a přístup žáků druhého stupně základní školy 

k dentální hygieně 

28H 
Loskotová Nela 

Přístup k dentální hygieně a preference dentálních pomůcek u 

žáků středních škol 

29H 
Nováková Tereza Úloha dentální hygieny zaměřená na pacienty s implantáty 

30H 
Nushi Lucie 

Přírodní léčiva a jejich využití v léčbě onemocnění měkkých 

zubních tkání 

31H 
Pešavová Poorová 

Sylvie 
Péče o chrup u dětí ve věku od 0 do 7 let 

32H 
Řeřichová Iveta 

Úroveň dentální hygieny u pacienta s fixním ortodontickým 

aparátem 

33H 
Šilhanová Michaela Informovanost veřejnosti o základech dentální hygieny 


