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Název práce: Postoj k zubnímu zdraví u VŠ studentů medicínských a nemedicínských oborů 

 

Jméno autora: Barbora Burešová 

 

Jméno školitele: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : Práce má 91 stran, 84 stran odborného 

textu, na st. 85 – 91 je seznam obrázků (5), tabulek (23) a grafů (23). Je doplněna přílohou 

v podobě dotazníku s 22 otázkami. 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Povědomí veřejnosti o oráním zdraví je problematické. Informace o preventivních opatřeních 

v souvislosti se zubním kazem jsou stále nedostatečné. Autorka  ve své práci demonstruje 

úroveň informací o orálním zdraví u  mladých vysokoškoláků medicínských a 

nemedicínských oborů.   

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura práce vyhovuje požadavkům. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): 

Cíle práce jsou jasně formulované, v teoretické části je zpracována problematika orálního 

zdraví a jeho souvislostí s celkovým stavem organizmu. Dále jsou podrobně popsána 



preventivní opatření zamezující vzniku chorob tkání dutiny ústní. Podrobně se věnuje také 

vysvětlení pojmu „postoj“, jeho funkci, jeho  vývoji a  jeho změnám.  

V praktické části jsou stanoveny tři hypotézy zaměřené na analýzu znalostí obecné 

problematiky orálního zdraví, používání pomůcek dentální hygieny a na pravidelné návštěvy 

zubního lékaře a dentální hygienistky. Hypotézy jsou ověřovány na základě dotazníkového 

šetření 400 respondentů.  Výsledky jsou zpracovány do grafů a tabulek, vyhovujícím 

způsobem interpretovány a v diskusi dobře analyzovány. Závěr i souhrn jsou zpracovány 

dobře.  

 

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

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

Po jazykové stránce je práce vyhovující, citace a odkazy jsou uvedeny dobře. Grafická kvalita 

předkládané práce je vyhovující. 

  

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Práce ukazuje zajímavé rozdíly v postojích k orálnímu zdraví mezi dvěma skupinami 

vysokoškoláků. 

 

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