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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny):

Cíle a hypotézy diplomové práce Dory Nekůžové byly formulovány jasně a přehledně. Vyplývalo to 
ostatně z tématu práce, který je poměrně konkrétní a dobře podložitelný daty. Autorce se zdařilo 
postihnout hlavní vnější činitele, jež představují rizikové faktory zubního zdraví člověka a dobře 
ověřeny, a to i statisticky.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování,
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.):

Teoretická část je proporční k celku textu a odpovídajícím způsobem zachycuje povahu tématu. 
Vytváří vhodný základ pro vlastní šetření. Metody práce jsou promyšleny a umožňují získat data a 
odpovídajícím způsobem prověřit formulované hypotézy. Diskuze zdařile rozebírá možné interpretace 
výsledků výzkumu a je spolu se shromažďováním dat a jejich zpracováním jádrem práce. Výsledky 
jsou velmi přehledně vyjádřeny graficky. Práce netrpí logickými nedostatky ani rozpory. Závěry jsou 
formulovány stručně a jasně. 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava,
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů,
obrázků a příloh, apod.):

Stylisticky a gramaticky je text bez problémů. Rozsah práce představuje 102 stran. Veškerá formální 
úprava odpovídá standardům diplomové práce. Literatura obsahuje 25 položek a 42 internetových 
odkazů, které zachycují nejnovější stav dané problematiky.

4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.):

Práce přináší pohled na zubní zdraví, který jde oproštěn nejrůznějších domněnek a opírá se o exaktní 
prověření dat, jak je zachycuje lekářská kartotéka. Samo téma není zcela originální a ani nemůže být, 
neboť problematika zubního zdraví je společensky významná a přitahuje tedy pozornost mnoha 
odborníků i laiků. Nicméně text přináší určitý nadhled, navíc podložený statistickým zpracováním, a 
tedy opírající se o parametry statistického prověření jednotlivých závěrů.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):

V práci se pracuje vedle pojmu kaz i s pojmem kazivost. Domnívám se, že by autorka měla lépe 
vysvětlit, co se jím přesně myslí, zvláště, když se vyskytuje i jako jeden z významných parametrů při 
koncipování a formulování závěrů její práce.



6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):

Předloženou diplomovou práci Dory Nekůžové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.
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