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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

S rostoucí vzdělaností rodičů se úroveň péče o zubní zdraví dětí zlepšuje, pokud rodiče dobře 

pečují o svůj chrup, mají dostatečné informace a znalosti, předají tyto zkušenosti i svým 

dětem. Úroveň znalostí primární prevence u rodičů dětí předškolního věku, zaměřená zejména 

na hygienu dutiny ústní, bude přispívat nejen k nízké kazivosti chrupu, ale ovlivní i stav 

chrupu jejich dětí. Profese dentální hygienistky, která má v rámci primární prevence široké 

uplatnění v poskytování informací o hygieně dutiny ústní, o výživě, o fluoridaci, o zubním 

kazu, prevenci úrazů zubů a prevenci vzniku ortodontických anomálií, přispěje k zachování 

funkčního, estetického a zdravém chrupu.  

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předložená práce po formální stránce odpovídá struktuře bakalářské práce, kapitoly a 

podkapitoly teoretické části se snaží respektovat zadané téma práce. Teoretická i praktická 

část má dostatečný počet stran požadovaných pro tento typ práce.   

 

 

 

 

 



Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

 

Cílem teoretické části bylo popsat a charakterizovat předškolní věk, pozornost autorka věnuje 

zejména kapitolám, které popisují hygienu dutiny ústní a vhodné hygienické pomůcky pro 

děti předškolního věku. Vzhledem k věkové skupině, nejsou zde zcela vhodně uvedeny 

pomůcky jako je zubní niť, flosspick, zubní párátko, které lze doporučit spíše pro starší 

věkové kategorie. Také obsah některých kapitol, str. 24, a 26,( indikátory plaku), přísluší spíše 

starším věkovým ročníkům.  

Správně jsou zařazeny podkapitoly věnované edukaci předškolních dětí k dentální hygieně a 

motivační pomůcky v praxi dentální hygienistky, i když str. 36,  estetika chrupu má rovněž 

význam pro děti spíše v období puberty, jak sama autorka dodává.   

V praktické části, formou dotazníkového šetření zjišťuje informovanost rodičů a jejich 

znalosti o dentální hygieně a vhodných pomůckách, ze dvou sociálně demograficky odlišných 

lokalit Prahy a Moravského Krumlova. Dotazníkové šetření bylo doplněno 10 kazuistikami, 

ve kterých se autorka  pokusila o vyšetření chrupu aspekcí a pomocí indexu kpe pro dočasný 

chrup, se snažila zjistit kazivostí a stav chrupu dětí.  

Výsledky dotazníkového šetření nejsou vhodně komentovány, grafy jsou jednoduché a 

přehledné, ale nadpisy grafů nejsou správné, přestože v přednáškách označení grafů bylo 

několikrát zmiňováno a ukázáno.  

 Zpracování výsledků kazuistik zcela chybí. Výsledky v nepřehledné formě jsou uvedeny až 

v diskuzi, kdy se autorka snažila najít vztah mezi kazivostí chrupu a znalostmi rodičů v péči o 

dočasný chrup dětí. Výsledky by měly být zpracovány, i když jde jen o malý počet 

respondentů, do přehledných tabulek a grafů, a to v kapitole Výsledky.   

Diskuse neodpovídá požadavkům kladeným na tuto část bakalářské práce. Zcela zbytečně 

jsou v diskuzi uváděny znovu výsledky dotazníkového šetření. Diskuze má pravidla, která by 

měla autorka dodržovat, jinak dospěla k tomu, že text diskuze je nepřehledný a zbytečně 

dlouhý. Bohužel ani závěr nedopovídá správně popsanému závěru práce. Proč znova opakovat 

 z kolika částí se skládá dotazník pro rodiče, nebo jak jsou děleny dentální pomůcky, to jsme 

se již dozvěděli v teoretické části. V závěru autorka měla shrnout nejdůležitější výsledky 

dotazníkového šetření a kazuistik.  

 V závěru práce jsem také nenašla zmínku o letáku pro rodiče, který je výstupem bakalářské 

práce pro praxi a je uveden až v seznamu příloh.  

 

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

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

  



Citace, odpovídají citačním normám. Stylistické zpracování není na úrovni odborného textu, 

jen namátkou  „ Při porovnání měst si celkově lépe vedla Praha „ komentujeme výsledky 

práce, ne sportovní zápas...atd . Grafy, viz výše. Většina obrázků pochází z archivu autorky.  

Bakalářská práce postrádá fotodokumentaci z vyšetření dětí a z edukační přednášky 

v mateřských školkách.  

 

Celkové hodnocení:  

Předloženou práci nedoporučuji k obhajobě, doporučuji přepracovat jak teoretickou, tak 

praktickou část práce a obhajobu v září.  

 

Doplňující otázky:  

 

 

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

Předloženou práci hodnotím jako „nevyhovující“. 
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