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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma je stále aktuální. Je potřeba se věnovat všem věkovým skupinám a u všech zlepšovat a 

zvyšovat povědomí o orálním zdraví. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Členění celé bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Práce 

je dělena do kapitol a podkapitol ve správném poměru. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části se zaměřuje na osobnost středoškolského studenta, středoškolské vzdělávání 

v ČR, nejčastější onemocnění v dutině ústní u adolescentů, popisuje úlohu dentální 

hygienistky a zaměřuje se na dentální hygienu jako takovou. 

V praktické části si studentka stanovila 5 hypotéz. Vytvořila dotazník, který distribuovala do 

uvedených škol. Následně zpracovala vrácené dotazníky. Na základě získaných informací 

vytvořila prezentaci cílenou na danou věkovou skupinu.  

 



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

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

Technika citací a správnost bibliografických odkazů respektují doporučovanou ISO normu.  

Doporučovala bych pro přehlednost abecední řazení použité literatury. V textu nalézám jisté 

stylistické neobratnosti, které však nesnižují odbornou kvalitu textu. Gramatická správnost i 

kvalita obrázků je vyhovující. U každého obrázku je citován zdroj. 

Pro přehlednost bych doporučila tabulku škol, s uvedením adresy a počtem studentů. 

Název práce také mohl být upřesněn - např. Dentální hygiena u středoškolských studentů 

vybraných pražských škol. 

 

Celkové hodnocení: 

Práce působí uceleným dojmem. Doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky:  

Budete pokračovat v práci se středoškoláky i po ukončení studia? 

Kolikrát doporučujete návštěvu odborníka v oblasti orálního zdraví ve škole, a jak by se dala 

začlenit do výuky? 

  

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

Hodnotím    Velmi dobře 
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