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Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce: Kaz časného dětství a jeho prevence 

 

Jméno autora: Nikola Hoffmanová 

 

Jméno oponenta: Doc. MUDr. Eva Gojišová 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

 99 stran, 11 příloh velice podrobně seznamující se složením mateřského mléka, 

výhodami kojení, složením balených vod pro kojence, přehledem prostředků vhodných pro 

prevenci ZK. Příloha 8,9,10 názorně zobrazuje rizika spojená se vznikem ZK u dětí. 

Seznamuje s ukazateli zvýšeného rizika ZK, poslední přílohou je dotazník určený rodičům 

ošetřovaného dítěte. Práce obsahuje 16 obrázků, 2+ tabulek, 22 grafů 

 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Autorka ve své práci velice správně a komplexně podává základní pohled na 

problematiku zubního kazu časného dětství a jeho prevenci, což je jednou z hlavních náplní 

práce DH. Neopomněla uvést příklad preventivního programu, poukázat na informovanost a 

zájem rodičů o spolupráci, kterou zjišťovala pomocí vlastně vyhotoveného písemného 

dotazníku. Vzhledem k závažnosti onemocněním zubním kazem dětí v období časného dětství 

považuji předkládanou práci za velice vhodně volenou problematiku. Dentální hygienistka má  

v oblasti primární prevence onemocnění ZK nezastupitelnou úlohu a stává se tak platným 

členem dentálního týmu. 

 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce je správně členěna na cíl, úvod, teoretickou část, praktickou část, výsledky 

vlastního šetření, diskuzi, závěr, souhrn – také v anglickém jazyce, seznam literatury, 

obrázků, tabulek, grafů a příloh. Bakalářská práce odpovídá požadavkům zadání. 

 

 



Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části práce je velice dobře a přehledně zpracované téma rizikových 

faktorů vzniku ZK z pohledu vývoje dítěte a prenatální a postnatální prevence jeho vzniku. V 

praktické části autorka potvrzuje schopnost systematické, pečlivé a samostatné práce 

věnované ověření a vyzkoušení teoretických znalostí v praxi.  

 

 

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů, 

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

Po formální stránce je práce dobře zpracovaná, včetně správnosti bibliografických 

odkazů, dobré kvalitě zpracování příloh. Nacházím malé stylistické nepřesnosti 

  

 

Hodnocení bakalářské práce: 

Přínos práce spočívá v uvědomění autorky o důležitosti primární prevence zubního 

kazu v období časného dětství. Na základě znalostí o etiologii tohoto onemocnění lze 

vhodnými preventivními opatřeními vzniku zubního kazu u kojenců a batolat zabránit, 

předejít tak komplikacím spojeným s léčbou, které mohou negativně ovlivnit kvalitu života, 

ale i  psychiku dítěte. 

 

Zajímalo by mě, jak sama autorka vnímá možnosti primární prevence v současné době 

a jak vidí své uplatnění v praxi. Jaké ona sama má zkušenosti s používáním prostředků 

určených pro prevenci ZK v období časného dětství. 

 

Výsledné hodnocení bakalářské práce: 

Předkládanou práci hodnotím stupněm:                         výborně             

 

 

 

 

Datum, místo:                                                                                               podpis oponenta: 

V Praze 8.6.2 011                                                                               Doc. MUDr. Eva Gojišová 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


