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Hodnocení bakalářské práce
 
Název práce: Děti předškolního věku v ordinaci dentální hygienistky
 
Jméno autora: Zuzana Švorcová
 
Jméno školitele: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
 
Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : Práce je napsána na 60 stranách, má 4 
tabulky a 20 obrázků, z nichž tři jsou umístěné v příloze, která obsahuje dále i dva formuláře 
použitých dotazníků.
 
 
Názor školitele na aktuálnost tématu: 

Zvolené téma je vysoce aktuální, autorkou uvedená fakta o neuspokojivém stavu chrupu 

předškolních dětí jsou závažná a autorka se takto snaží upozornit na kauzální souvislosti mezi 

stavem dočasné  a stálé dentice. Navíc velmi kreativním způsobem ukazuje možnosti práce 

dentální hygienistky s dítětem předškolního věku.

 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 
Všechny části práce strukturou odpovídají  požadovaným kritériím.

 Členění do jednotlivých  kapitol je přehledné a pečlivě zpracované.

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): 
 
Odborná úroveň práce splňuje nároky kladené na tento typ práce v rámci  bakalářského studia.

Je zřejmé, že odborná problematika je absolventkou dobře zvládnuta. Určité výhrady 

mám k nedostatečné modifikaci rodičům předkládaných dotazníků, které by měly být lépe 

zaměřeny na zdravotní stav dítěte předškolního věku, nikoliv opisovat anamnestický dotazník 

pro dospělé. Tato připomínka však úroveň předkládané bakalářské práce nikterak nesnižuje.

 



 

 

 

 

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

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

Práce je psána jasně, přehledně, bez gramatických chyb, stylisticky čistě. Obrázky jsou 

původní. V seznamu použité odborné literatury je 15 titulů (období 1999 – 2011). S odkazy 

autorka pracuje odpovídajícím způsobem.

  

 
 
 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: 

Práce upozorňuje na význam zvýšené péče o dočasnou dentici  před zahájením výměny 

chrupu. Hygienu dutiny ústní v  této době zajišťují a kontrolují rodiče, kteří však zpravidla 

nejsou informováni o významu a důsledcích kariogenního prostředí destruované dočasné 

dentice při prořezávání stálých zubů a péči o postupně se eliminující dočasnou dentici 

podceňují. Autorka v práci velmi dobře demonstruje možnosti intervence dentální hygienistky 

u dětí předškolního věku.

 

 

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

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.
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