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Názor oponenta na aktuálnost tématu: 

Jednou z hlavní náplně práce dentální hygienistky v zubní péči je prevence a profylaxe 

onemocnění dutiny ústní a tedy i primární a sekundární prevence vzniku zubního kazu a 

parodontopatií.  Neméně důležité jsou praktické aspekty komunikace s pacientem v ordinaci, 

s jeho doprovodem, nonverbální komunikace. Správná komunikace při ošetřování dětského 

pacienta je zásadní podmínkou vyšetření a ošetření. Tato problematika je v práci pouze stroze 

zmiňována a autorka se soustředí na teoretická fakta týkající se dočasné dentice, zubního kazu 

a jeho komplikací s odkazy na stav orálního zdraví dětí v ČR a cíle SZO. 

 

  

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Struktura bakalářské práce odpovídá kladeným požadavků, obsah je správně členěný 

na: cíl, úvod, teoretickou část, praktickou část, diskuzi, závěr, souhrn, seznam literatury a 

příloha. 

 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): 

Cílem práce bylo charakterizovat problematiku dočasného chrupu v předškolním věku 

dítěte, včetně onemocnění zubním kazem a jeho komplikacemi, poukázat na stav orálního 

zdraví u dětí.  



V úvodu autorka shrnuje statistická data o výskytu onemocnění zubním kazem u dětí 

v ČR. Škoda, že výsledky neporovnává s publikovanými cíli SZO  pro r. 2010.  

V teoretické části správně popisuje jednotlivé roky života dítěte v předškolním věku, 

vývoj zubů, prořezávání zubů a to i vývoj celé stálé dentice (pozn. není cílem práce), 

morfologie zubů, ortodontické anomálie dočasné dentice, zubní kaz obecně a v specifika 

období časného dětství. Shrnuje stav dočasné dentice u dětí v ČR z dostupných literárních 

zdrojů. Nedostatek práce vidím ve velmi stručnosti v kapitolách hygiena dutiny ústní a 

výživa, tato tematika si si zasloužila větší pozornosti. Totéž se týká kapitoly komunikace 

s dětským pacientem a jeho doprovodem.  

 

 

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

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

Po formální stránce práce splňuje požadavky na ní kladené, obrázky v praktické části a 

příloze jsou původní, seznam literatury a citace jsou v souladu s normou. 

 

 

Celkové hodnocení: 

Vzhledem k malému počtu vyšetřených dětí se domnívám, že autorka nezískala plně 

přehled o stavu dočasné dentice u dětí, což ale neubírá na její snaze o získání cenných 

informací pro její budoucí práci. V praktické části doložila schopnost komunikace s dětmi a 

jejich rodiči, oceňuji snahu autorky o vytvoření dvou velice obsáhlých dotazníků, které ji 

osvětlují další zajímavé informace. 

 

Vzhledem k dané tematice by se chtěla zeptat autorky na prevenci a profylaxi  

orálního zdraví v předškolním věku dětí a to ne pouze z pohledu zubního kazu, ale i 

případných parodontopatií. Také by mě zajímala úskalí spojená s komunikací s pacientem 

v předškolním věku dítěte. 

 

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): 

Bakalářskou práci hodnotím stupněm: velmi dobře 
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