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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Česká republika se v počtu obézní populace se v posledních letech dostala na přední místo v 

celé Evropě. Již pouhá nadváha podporuje vznik různých zdravotních komplikací, tím spíše 

pak obezita. Komplikace u obézních jedinců mohou vést ke snižování kvality života a ke 

zkrácení délky života.  V České republice je každý pátý dospělý jedinec obézní a více než 50 

% dospělé populace má nadváhu. S ohledem na tato data je třeba věnovat pozornost prevenci 

a léčbě obezity u dětí, a to již od nejútlejšího věku. Cílem praktické části hodnocené práce 

bylo zjistit informovanost a znalosti dětí o zubním zdraví, které se léčí v obezitologických 

ambulancích a centrech.  

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly teoretické části jsou logicky řazené, rozsahem odpovídají 

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

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

 

Teoretická část popisuje příčiny dětské obezity, komplikace, terapii a prevenci nadváhy a 

obezity.  Stomatologické kapitoly jsou věnovány terapii a prevenci zubního kazu, s důrazem 

na podkapitolu výživy a výživová doporučení v prevenci zubního kazu.   

Cílem praktické části bylo zjistit znalosti dětí, které se léčí v obezitologických  ambulancích a 

centrech, zaměřených zejména na  jejich stravovací návyky, prevenci zubního kazu a dentální 



hygienu. K zajištění tohoto cíle použila autorka dotazníkové šetření, soubor tvořilo  106 dětí 

ve věkové skupině 13 až 16 let. Ke splnění cíle, autorka  navrhla 4 vhodně formulované 

hypotézy. Výsledky poukazují na špatné stravovací návyky a na nedostatek informací o 

správné výživě, přestože jsou dotazované děti, někdy i několik let v péči obezitologických 

ambulancí. Většina léčených dětí má nejen obézní rodiče, ale potíže s nadváhou má někdy i 

celá rodina. Práce poukázala i na problémy obézních dětí ve školách, které mohou být 

šikanovány, ale mohou i vzhledem ke své tělesné hmotnosti i šikanovat. Diskuse je čtivá a 

zajímavá, vedená k jednotlivým hypotézám.  Jednou z možností jak zlepšit zubní zdraví nejen 

u obézních dětí, ale i u zdravých, je jejich vzdělávání, informování a motivování ke změně 

postoje k zubnímu zdraví a ke zdravému životnímu stylu. To může pomoci zajistit i 

informační desatero, které je  výstupem bakalářské práce, zaměřené na omezení sladkostí, 

sladkých nápojů, na prevenci zubního kazu a na dodržování pravidel hygieny dutiny ústní. 

 

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

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

 

Seznam literatury odpovídá citačním normám, k pravopisu a stylistickému zpracování 

nemám, až na malé výjimky připomínek. Spolupráce autorky se školitelem byla velmi dobrá a 

oceňuji zejména samostatnost při zpracování bakalářské práce.   

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

 

Bakalářská práce se věnovala problémům nadváhy a obezity u školních dětí, které jsou léčeny 

v obezitologických centrech a ambulancích. Výsledky práce překvapivě ukázaly, že i přes 

několikaleté  docházení do ambulancí je informovanost dětí v otázkách primární prevence 

zubního kazu nedostatečná. Informační desatero, které je výstupem práce pro praxi,  bude 

distribuované do specializovaných pracovišť, kde upozorní rodiče i jejich děti  na vhodné 

hygienické pomůcky, na techniky čistění chrupu, ale i na zásady správné výživy v prevenci 

zubního kazu, které úzce souvisí i s prevencí nadváhy a obezity.  

 

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

Předloženou práci hodnotím „výborně“.  
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