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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Dílčí epidemiologické studie v ČR se většinou zaměřují na  děti předškolní 5 leté  a školní ve 

věku 12 let s cílem, zjistit kazivost a stav chrupu. Méně dostupných informací je s ohledem na 

postoj a znalosti dětí a rodičů k zubnímu zdraví. Cílem bakalářská práce bylo zjištění znalostí 

a postoje dětí mladšího školního věku k zubnímu zdraví  s ohledem na dentální hygienu.   

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

 

Struktura bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným  na tento typ práce.   V teoretické 

části však postrádám v rozdělení chrupu na dočasný, stálý, kapitola 3.2.1. smíšený chrup, 

který je právě pro tuto věkovou kategorii typický, včetně popisu výměny chrupu. V některých 

podkapitolách  teoretické části autorka odbíhá od tématu a věnuje se popisu dentálních 

pomůcek u věkové kategorie nižší, než je mladší školní věk a nebo naopak popisu pomůcek u 

dětí starších, viz podkapitoly  mezizubní kartáček, dentální niť, škrabka na jazyk. Bylo by 

vhodné zdůraznit pomůcky pro dentální hygienu a metody čistění chrupu pro mladší školní 

věk, a to jako samostatnou podkapitolu.   

 



Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

 

Cílem práce bylo zjistit znalosti a postoj dětí mladšího školního věku k zubnímu zdraví. 

Teoretická část je věnována hygieně dutiny ústní s ohledem na věk dětí, fluoridové prevenci a 

hygienickým pomůckám. Autorka správně věnuje značnou pozornost Edukaci v kap. 3.5. 

Mylně však uvádí v této kapitole program ZDRAVÉ ZUBY jako edukační projekt, umístěný 

online do virtuálního prostředí. Program ZZ je edukační projekt , realizovaný pro děti 1.až 

5.tříd  na základních školách, kde hlavním edukátorem  jsou pedagogové a doplňkem 

programu je jeho webová stránka.   

Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, jehož výsledky monitorují znalosti a postoj 

dětí nejenom v oblasti hygieny chrupu, ale také primární prevence.  

Vzhledem k tomu, že čistit zuby děti většinou naučili rodiče 81% a jen 10 % zubní lékař nebo 

dentální hygienistka, je třeba brát s určitou rezervou vyjádření dětí ohledně používání 

mezizubních kartáčků, nebo škrabky na jazyk.  

Autorku je třeba upozornit, že v diskusi nelze porovnat výsledky šetření u dětí mladšího 

školního věku s výsledky bakalářské práce Zelená (2012), protože v této práci šlo o 

dotazníkové šetření cílené na rodiče dětí.  

V dotazníku oceňuji prostor, který byl dán dětem k vyjádření jejich názoru k péči o zubní 

zdraví. V závěru autorka správně poukazuje na zařazení edukace prováděné ve školách 

v pracovní náplni dentální hygienistky a také na zájem dětí dozvědět se více informací.  Proto 

postrádám tzv. přidanou hodnotu autorky k této práci, kterou by měl být např. návrh 

edukační přednášky pro děti mladšího školního věku.  

 

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

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

  

Práce je psána gramaticky a pravopisně správně, jen v textu v citacích je tečka až za 

závorkou. Příklad….v prevenci zubního kazu (Dostálová et al.2010). 

 

 

Celkové hodnocení:  
  

Výsledky šetření praktické části poukazují na znalosti a informovanost dětí v oblasti dentální 

hygieny. Přestože autorka pokládá výsledky šetření za uspokojivé, tak prostor pro profesi 

dentální hygienistky v péči o zubní zdraví je stále velmi široký. Skutečnost, že stále téměř 

polovina dětí neprochází pravidelnými preventivními prohlídkami, 84 % dětí nezná význam 

fluoridů v prevenci zubního kazu a jen 42 % rodičů kontroluje dítě po vyčistění chrupu a 



pouze  10% dětí naučil čistit si zuby zubní lékař nebo hygienistka,  by měla vést k dalšímu 

vzdělávání, informování  a motivaci dětí s cílem, zlepšit jejich zubní zdraví. 

 

 

Otázky:  

1.V teoretické části autorka uvádí, že FV se dlouhodobě „neuchytila“  v ČR, pro svoji 

finanční nákladnost. Jaký byl cost/benefit FV?    

2. Jaké motivační pomůcky by jste doporučila pro tuto věkovou skupinu?  

 

 

Hodnocení práce : práci hodnotím velmi dobře 
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