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2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

V této diplomové práci se autorka zabývá vztahem mezi rizikovými faktory a zubním 

zdraví na výběru pacientů stomatologické ordinace z Ústí nad Orlicí. Jak již napovídá název 

práce, jedná se o výběr nenáhodný. Celkový soubor zahrnuje 613 pacientů, z čehož autorka 

pracuje zejména s daty 525 dospělých pacientů. Práce obsahuje celkově 102 číslovaných 

stran, prvních 67 stran zahrnuje teoretickou část práce, zbytek tvoří část výzkumná. Práce 

obsahuje všechny povinné součásti. 

Větší část práce je věnováno teoretickému úvodu. Popis embryologie ústní dutiny, a 

kapitoly vztahující se ke vzniku zubního kazu, plaku, popisu parodontu a ústní hygieny jsou 

poměrně obsáhlé a po odborné stránce k nim nemám výhrad. Možná zbytečně obšírně se 

autorka věnuje i protetickým materiálům, případně hygieně na stomatologickém pracovišti, i 

když se tyto údaje pak nepoužívají v praktické části. 

Praktická část má standardní členění (Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr). 

Testuje se zde sedm hypotéz předeslaných v úvodu práce. Pro ověření jednotlivých výsledků 

autorka používá některé statistické metody (t-test, korelaci, ANOVA), což je chvályhodné. 

Z popisu statistických veličin v samotném textu však vyplývá, že by autorka ještě potřebovala 

nějaký čas na ujasnění si přesného významu a použití těchto veličin (přepočet p-value na 

procenta, nejasný popis u výsledků k hypotéze 4, str. 83, apod.). Celkově jsou však výsledky i 

diskuse podány přehledně, členěny na oddíly vztahující se k jednotlivým hypotézám. Je 

škoda, že autorka nevytěžila více výsledků ze zdrojového souboru (složky zubního zdraví – 

plomby, kazy, extrakce, protetika), a nepoužila tyto informace i v testování více hypotéz než 

pouze hypotézy 1. 

Diskuse má rozsah deset stran a poměrně zdařilá. Autorka správně porovnává svoje 

výsledky s dostupnou prostudovanou literaturou. Zajímavý je zejména rozbor výsledků 

k hypotéze 7. Součástí diskuse je i ověření stanovených hypotéz. 

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

Jazykový projev a celková úprava práce je v pořádku. Práce obsahuje 25 položek 

v seznamu použité literatury a přes 40 internetových odkazů. V textu jsou jednotlivé zdroje 

citovány uniformě a formálně správně. V samotném přehledu použité literatury by se měla u 

děl s více autory objevit jména všech těchto autorů, ne pouze „et al.“ (např. Bencko et al.). 

Rovněž citování článků z časopisů (zde pouze Quintessenz) by si zasloužilo větší pozornost. 

Další poznámky k formální úpravě práce: 

i) Výchozí data použitá v praktické části práce jsou na CD jako přílohy. Možná by bylo 

vhodné se o nich zmínit i v závěru práce, třeba formou kapitoly Seznamu 

příloh/Obsah CD. 

ii) Vkládání dlouhých internetových odkazů do textu uprostřed věty někdy působí dost 

rušivě. 
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iii) Kvalita grafů a tabulek je standardní a dobrá. Avšak vložené obrázky v textu jsou 

mnohdy kvality nízké (obr. 4, 10, 11, 15…), přejaté z internetových zdrojů. Lepší 

by bylo obrázky kvalitně naskenovat z citovaných papírových zdrojů. Pozor by si 

autorka měla dát i v citování původních zdrojů obrázků (viz např. obr. 8), který u 

internetových citací nemusí být vždy přesný. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Celkový dojem z diplomové práce je kladný. Práce by si zasloužila jistě více času na 

zpracování (dopilování statistiky, lepší vytěžení sebraných dat), ale přesto dle mého názoru 

bez problémů splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na Pedagogické fakultě UK 

v Praze. Diplomantka rovněž často a pravidelně konzultovala postup práce se školitelem. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

1) Jak byla zajištěna anonymita pacientů při sběru dat? 

2) Čím si autorka vysvětluje tak rozdílné výsledky pro roky 2007, 2008 a 2009 u hypotézy 

č. 6 (závislosti kazivosti na frekvenci preventivních prohlídek, graf č. 6., str. 84)? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě po zodpovězení přednesených otázek a navrhuji 

známku velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 20. 5. 2011                                                             Podpis: Edvard Ehler, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


