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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :  

 
 Předložená bakalářská práce má celkem 65 stran 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

  
  Defekty tvrdých zubních tkání je problematika, se kterou se každý stomatolog i dentální 

hygienistka denně setkávají ve své praxi. Tato bakalářská práce shrnuje základní poznatky o jejich 

vzniku a nastiňuje i možnosti terapie 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

  
 Struktura bakalářské práce splňuje všechny požadavky na ni kladené. Obsahuje, kromě 

všech náležitostí, i seznam obrázků a tabulek i s uvedenými zdroji. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  
 

V teoretické části je detailně rozebrán vývoj zubů, včetně jednotlivých fází růstu a 

mineralizace. Dále zde nechybí rozdělení vývojových a vrozených defektů tvrdých zubních tkání, 

včetně možných příčin vzniku.  

 

 

 



Praktická část celkem na 8 kazuistikách demonstruje projevy defektů tvrdých zubních 

tkání v dutině ústní a nastiňuje možnosti jejich ošetření, jak v ordinaci dentální hygienistky, tak i 

praktického zubního lékaře. Praktická část ale neobsahuje žádný vlastní výzkum a je zhotovena 

pouze formou obrazového atlasu. 

 

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

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

 

Technika citací i seznam literatury jsou zhotoveny podle platných norem. Práce  

splňuje veškeré formální náležitosti na ni kladené. V práci se občasně vyskytují překlepy a na 

stranách 23 a 34 došlo ke zdvojení textu, což ovšem nijak nesnižuje celkovou kvalitu práce. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

 

Práce prezentuje komplexní informace o defektech tvrdých zubních tkání. V teoretické 

části jsou shrnuty informace o vývoji zubů, nechybí zde také přehled vývojových a vrozených vad 

včetně jejich příčin. Praktická část pak prezentuje formou obrazového atlasu celkem na 8 

kazuistikách jednotlivé projevy výše zmíněných vad v dutině ústní. 

 

 

 

 

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

 Předloženou bakalářskou práci hodnotím velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze, dne 20.5.2012       MUDr. Jan Hobst 

 

Datum, místo:         Podpis školitele:  


