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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Rozsah práce 73 stran, 39 obrázků, 7 tabulek 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

 

Velmi často diskutovaným a zkoumaným tématem v oblasti praktického zubního lékaře je 

problematika vývojových a získaných defektů tvrdých zubních tkání, a to především u dětí a 

pacientů v době dospívání, kdy jim tyto defekty nejvíce vadí. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

 

Práce je chronologicky správně řazena, její struktura splňuje požadavky na ní kladené. 

Obsahuje cíl práce, úvod, teoretickou část, praktickou část, diskuzi, závěr a souhrn. Dále 

obsahuje také seznam použité literatury a odkazy na ní, seznam obrázků, tabulek a zkratek 

používaných v textu.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

 

Autorka se v teoretické části rozepisuje podrobně o vývoji zubů, včetně mineralizace, což je 

období, které nejvíce ovlivňuje právě možnost vzniku zmiňovaných defektů tvrdých zubních 

tkání. Správně dělí vývojové a vrozené defekty a rozebírá možnosti jejich etiologických příčin 

vzniku. Praktická část obsahuje celkem 8 kazuistik, kdy autorka předkládá jednotlivé projevy 

defektů tvrdých zubních tkání. Bohužel tato kapitola neobsahuje žádnou vlastní kazuistiku a 

je tedy zpracována formou „obrazového atlasu“.  

 



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

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

  

Technika citací a seznam literatury jsou zpracovány podle platných norem. Práce splňuje 

formální náležitosti na ní kladené, až na občasné stylistické chyby, které ale nesnižují kvalitu 

práce. 

 

Celkové hodnocení: 

 

Autorka svým zpracováním dokazuje, že komplexně zvládla odborné vědomosti, které souvisí 

s defekty tvrdých zubních tkání, a to jak vývojových a vrozených. Praktická část, jak už bylo 

napsáno, není zpracována z vlastních zdrojů, což může být důsledkem krátkodobostí 

zkoumání a nízkou iniciací tohoto onemocnění.  

 

 

Zajímalo by mě:  

 

1. Jakou úlohu má práce dentální hygienistky v péči o pacienta s postiženými tvrdými 

zubními tkáněmi? 

2. Jaké souvislosti shledává s příčinami vzniku a prevence tohoto onemocnění? 

3. Detailně rozebrat etiologicky a klinicky jí vybranou kazuistiku, kterou předkládá. 

 

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

Předloženou bakalářskou práci hodnotím velmi dobře a doporučuji k obhajobě. 
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