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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 
 
1. Téma a cíle práce   výstižné odpovídající  

   
částečně 

odpovídající  
cíl a záměr  
nevýstižný 

   Zvolené téma práce X    
   Cíle práce jako celku X    
 
 
2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 
   Aktuálnost zvoleného tématu  X    
 
 
3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Zřetelné definování  problematiky X    

Solidní přehled dosavadních    
poznatků 

X    

   Výběr relevantních názorů pro  
  daný  problém 

X    

Logická výstavba práce (pořadí 
kapitol) 

X    

 
 
3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Vymezení výzkumného problému X    
   Definování cílů výzkumu X    
   Popis zkoumaného souboru X    
   Popis použitých metod X    
   Adekvátnost použitých metod X    
   Způsob prezentování výsledků X    

Diskuse: kvalita interpretování  
získaných výsledků   

X    

 
 
4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Výběr použité literatury X    
   Využití literatury v textu práce X    
   Správnost citací v textu X    
 
 
 

 



5. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 
   Splnění cíle práce X    
   Způsob shrnutí X    
   Validita závěrů  X    
   Přínos práce X    
 
6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
   Kvalita a vhodnost příloh  X   
 
 
7. Vztah práce k oborové 
problematice ošetřovatelství 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Rozvíjí základní zaměření oboru X    
   Rozvíjí specializační zaměření   
   oboru 

X    

 
 
8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 
 X    
 
 
9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 
častější velmi časté 

 X    
 
 
10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce X    
 
 
11. Celkové stanovisko oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě X  
 
 
Komentář a připomínky k textu:  
 
 

Autorka si zvolila velmi aktuální téma. V současné době, kdy nejsou školní stomatologické prohlídky, je jen 
velmi malá informovanost rodičů a dětí, jak předcházet zubnímu onemocnění. Všeobecné myšlení lidí, že 
zubní kaz je dědičné onemocnění, je třeba vyvrátit. Zubní kaz je především infekční onemocnění a o vzniku 
zubního kazu, onemocnění parodontu,  léčbě a prevenci se autorka velmi pěkně rozepisuje ve své práci. 
V práci nechybí ani informace, jak se na vzniku zubního kazu podílí výživa a jak by se o dětský chrup měli 
starat rodiče.  
Velmi přehledně jsou shrnuty preventivní programy v České republice. Potěšilo mě, že práce obsahuje 
výsledky preventivního programu Zdravý úsměv, který běží na Stomatologické klinice v Hradci Králové  od 
roku 1999 a jehož jsem koordinátorkou. 
Zajímavá je také informace o výzkumech  dentální hygieny nejen v ČR, ale i ve světě, kde jsou velmi pěkně 
popsány rozdíly v dentální hygieně mezi obyvateli ve městě a na venkově. 
Výzkumnou část pokládám za vhodně zvolenou a definovanou. U jednotlivých respondentů jsou výsledky 
prezentovány formou dotazníků, který obsahuje 16 položek, týkající se oblasti dentální hygieny u 
dospívajících.Cíle  výzkumné části  jsou  informačně přínosné a vzorek respondentů je dostatečně vysoký. 
Získané poznatky jsou seřazeny přehledně a logicky. 
Autorka splnila cíle výzkumu a prokázala schopnost shrnout závěry své práce. Seznam použité literatura je 
rozsáhlý, použitá literatura obsahuje 32 titulů.  
Přínos práce vidím ve zmapování  preventivních programů a výzkumů v ČR a informace, jak to vypadá ve 
světě. Je vidět, že informovanost v jednotlivých zemích je rozdílná. 
V příloze  by byla vhodná fotodokumentace pomůcek ústní hygieny pro věkovou skupinu dospívajících.   
Uvedené techniky čištění zubním kartáčkem se opakují pod jiným názvem.  V současné době se doporučují 
čtyři základní techniky (Stillman, Charters, Bass a modifikovaný Bass). 



Téma bakalářské práce bylo zvoleno aktuálně. Jak sama autorka uvádí, je v oblasti  dentální hygieny ještě 
velmi mnoho práce u dospívajících i u rodičů. 

        Závěrem musím konstatovat, že jsem  dlouho nehodnotila tak vynikající práci. Autorce děkuji za kompletní   
        přehled informací v teoretické i praktické části své práce.  
 
 
 
 
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

1. V závěru své práce uvádíte, že preferovanou technikou, při dentální hygieně dospívajících, jsou malé    
     kroužky přes jednu čelist, za použití měkkého kartáčku. Je vhodné používat a  
     doporučovat pouze tuto techniku a velmi měkký kartáček? Pokud ano - proč, pokud ne – proč?   
     (str.68) 
2. Uvádíte, že malému dítěti lze zuby čistit buničinou. Je k tomuto účelu vhodná? (str.31) 
3.  Uplatníte získané informace ve své profesi? 
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