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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma obezita u dětí se již dlouhodobě řadí do popředí zájmu odborníků na výživu, i 

specialistů na celková onemocnění. Z pohledu stomatologie je jedno, zda je dítě obézní nebo 

není, informací o zubním zdraví je stále málo a hlavně šíření některých mýtů (jako například 

vliv dědičnosti) je opravdu rozšířené. Neznalost principu vzniku onemocnění zubním kazem u 

rodičů, ovlivňuje přístup k orálnímu zdraví a podceňování dostatečné dentální hygieny u dětí, 

což má vliv na vznik kariezního chrupu a následné ztráty zubů. Samozřejmě celodenní 

zatěžování zubů sladkostmi má negativní vliv a je důležitá vhodná edukace, motivace a 

následná instruktáž jedince ve všech oblastech. 

 

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 popisuje morfologii a anatomii zubu, vývoj a prořezávání stálých zubů, 

zubní kaz, prevenci zubního kazu a část je věnována dětské obezitě. 



Pro zpracování praktické části byl vytvořen dotazník, který byl následně distribuován do 

dětské obezitologické ambulance FN Olomouc, na ambulanci dětské endokrinologie a 

obezitologie ve FN KV v Praze a v Olivově dětské léčebně v Říčanech u Prahy.  

Na základě výsledků vzniklo Informační desatero pro zdravé zuby. 

 

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. 

Vypracovanému letáku Informační desatero pro zdravé zuby – bych vytkla nejasná a nepřesná 

doporučení. 

 

Celkové hodnocení: 

Práce působí uceleným dojmem. Doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky:  

Proč jste se zabývala touto věkovou skupinou? Jak se Vám s ní spolupracovalo? Jak jste 

zapojila do procesu péče o orální zdraví dětí jejich rodiče? 

 

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