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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Dorostový věk přestavuje z hlediska výchovného působení, obtížné věkové období. V období 

adolescence by měly být již vytvořeny návyky pravidelné hygieny dutiny ústní a  znalosti péče o 

zubní zdraví. Důležitá je výchova od předškolního věku a osobní příklad rodičů v péči o chrup. 

Pokud do této doby nedošlo k vytvoření kladného postoje k zubnímu zdraví, bude třeba značného 

úsilí nejen zubního lékaře, ale i dentální hygienistky ve spolupráci s adolescentem, zlepšit přístup 

nejen k pravidelným preventivním prohlídkám, ošetřování, ale i  k celkové péči o dutinu ústní.  

  

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly teoretické části jsou logicky řazené, zohledňují zadané téma, 

rozsahem odpovídají nárokům kladeným na bakalářskou práci a jsou podkladem pro praktickou část.   

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části se autorka věnuje osobnosti středoškolského studenta a systému vzdělávání 

v České republice. Popisuje nejčastější onemocnění, které se v pubertálním věku v dutině ústní 

nacházejí a to od zubního kazu a k některým formám parodontopatií.  Důležitou kapitolou je popis 

úlohy dentální hygienistky, ale jednotlivé podkapitoly jsou spíše všeobecného charakteru, ke kvalitě 



práce by přispěly  doporučení vzhledem k věku, ke kterému  se vztahuje téma práce, jak je tomu 

v podkapitole komunikace. Praktická část je cílena na dotazníkové šetření, kdy se podařilo získat 

poměrně velký počet respondentů, připomínky mám k některým otázkám a odpovědím v dotazníku, 

který byl vytvořen bez dohledu současného školitele, a tím také docházelo  někdy k obtížným 

interpretacím výsledků. Cílem práce bylo porovnat znalosti a informovanost středoškolských 

maturujících studentů se studenty, kteří ukončily střední vzdělání výučním listem, v oblasti zubního 

zdraví.  Rozdíly ve znalostech a informovanosti byly minimální i když výsledky práce přeci jen 

poukázaly na lepší úroveň znalosti maturujících studentů.  Autorka  je správně velmi kritická k jejich 

péči o dutinu ústní, poukazuje na nedostatečné používání mezizubních pomůcek, zarážející je 

procento studentů,kteří navštíví zubního lékaře, jen v případě problémů. Negativní postoj studentů 

k zubnímu zdraví je vyjádřen i tím, že přes 60 % z nich nemá zájem  o další informace a vzdělávání. 

Přesto je třeba, aby i tato věková skupina byla dentální hygienistkou edukována, motivována ke 

zlepšení péče o chrup, a to jak kolektivními přednáškami ve školách, zaměřených co nejvíce 

prakticky, tak i individuálními motivacemi a instruktáží mladistvých pacientů, s cílem zlepšit jejich 

ústní zdraví.     

 

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

stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

Citace jsou uváděny podle platných norem, vhodné by bylo oddělit webové zdroje od seznamu 

literatury. Práce je psána gramaticky a pravopisně správně, ke kvalitě obrázků a grafickému 

znázornění výsledků nemám připomínky.  

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Přínos práce je v získání informací v oblasti zubního zdraví u této věkové skupiny formou 

epidemiologické studie.  Posouzení výsledků ukázalo na řadu nedostatků v péči o zubní zdraví u 

středoškolských studentů.  Proto je výstupem práce   vytvoření motivační prezentace pro 

středoškolské studenty ,  ve které oceňuji zejména praktické zaměření na techniky čistění chrupu a 

dentální pomůcky.  

 

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

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím „velmi dobře“.  

 

 

V Praze dne 1.6. 2015                          Podpis školitele: MUDr. Iva Lekešová,CSc 



 

    

 


