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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma bakalářské práce považuji za velmi aktuální vzhledem k důležitosti péče o orální zdraví 

i počtu dětí žijících v dětských domovech, kterých se tato problematika týká. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Je členěna na část 

teoretickou a část praktickou, které na sebe logicky navazují. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Teoretická část se zabývá anatomií, morfologií, vývojem zubů a parodontu. Zmiňuje 

nejčastější onemocnění dutiny ústní, neopomíjí preventivní opatření. Dále seznamuje 

s organizací dětských domovů, legislativou. Uvádí zásady stravování i dostupnost zubní péče. 

K získání dat pro praktickou část zvolila anonymní dotazníkové šetření. Sestavila a 

vyhodnotila dotazník pro děti a druhý pro vychovatele. Uvádí rovněž dvě kazuistiky, na 

kterých demonstruje vyšetření a následnou motivaci a instruktáž. 

Stanovila čtyři hypotézy, které rozvádí v diskuzi. 



Nemohu se nepozastavit u hypotézy č.4- předpoklad: děti do 18 let mají navštěvovat v rámci 

prevence ordinaci zubního lékaře 2x ročně, po dovršení 18. roku doporučuje návštěvu pouze 

1x ročně. To neodpovídá ustanovení o preventivních prohlídkách, které nárokuje u celé 

populace stomatologickou prohlídku 2x ročně (1x dle vyhlášky a 1x tzv. pravidelnou 

prohlídku) viz vyhláška č. 70/2012 Sb. 

 

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

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

Ocenila bych přehlednější seznam literatury, rozdělení literárních zdrojů na knižní, články 

v odborných časopisech a informace dostupné na webových stránkách. 

V textu nacházím ojedinělé gramatická pochybení a stylistické nedostatky, které rozhodně 

nesnižují srozumitelnost textu. 

Oceňuji precizní grafy s výstižným popisem.  

Přínosem práce je zhodnocení postoje dětí z dětských domovů i jejich vychovatelů k orálnímu 

zdraví, z něhož plyne nutnost vytvoření a realizace kvalitních edukačních programů. 

 

Doplňující otázky:  

Dotaz na autorku, zda se bude podílet na vytváření koncepce edukačních hodin v Dětských 

domovech, a zda plánuje i individuální vyšetření a instruktáž u dětí. 

 

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