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Hodnocení bakalářské práce 
 

Název práce: Dentální hygienické pomůcky pro děti předškolního věku 

 

Jméno autora: Adéla Sochorová 

 

Jméno školitele: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : Práce má 121 stran, včetně 2 stran seznamu 

tabulek, 2 stran seznamu grafů, 19 stran příloh a 4 stran pramenů odborné literatury.  Má 21 

tabulek a 30 obrázků. 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je  aktuální, výskyt zubního kazu a jeho komplikací u předškolních dětí je 

závažnou skutečností a autorka se ve své práci snaží upozornit  na  nedostatečné znalosti 

rodičů o péči o dočasnou dentici dětí. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Členění do jednotlivých  kapitol je sice přehledné, ale od strany 85 psaného textu nesouhlasí 

číslování stran v textu  a  v obsahu, který je uveden na str 2.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): 

Odborná úroveň práce splňuje nároky kladené na tento typ práce v rámci  bakalářského studia 

pouze částečně. 

 

 

 

 



Je sice zřejmá snaha autorky o zvládnutí odborné problematiky, nicméně na řadě míst náplň 

kapitol/podkapitol obsahem nekoresponduje s názvem kapitoly/podkapitoly (např. část 3.3.3.  

a dále). Uváděné informace jsou částečné, bez jasných logických souvislostí. Předmětem 

práce jsou hygienické pomůcky dětí předškolního věku, od tohoto tématu se autorka často 

vzdaluje, probíranou problematiku nevztahuje na dočasnou dentici. 

V teoretické části se snaží o shrnutí problematiky dentální hygieny u dětí předškolního věku, 

v části praktické srovnává výsledky dotazníkového šetření určeného rodičům v Praze a 

Moravském Krumlově, které bylo zaměřeno na výživové návyky a dentální hygienické 

pomůcky dětí předškolního věku. Dále v praktické části předkládá kasuistiky naznačující 

souvislosti mezi dentálními hygienickými pomůckami a stavem chrupu. 

 

K předložené práci mám řadu připomínek,  uvádím jen některé: 

- V historickém úvodu autorka uvádí, že se vyráběly „pasty práškovité konzistence“. 

Není jasné, zda jde o pastu nebo prášek a autorka neuvádí rozdíl mezi uvedeným a 

zubním pudrem. 

- V charakteristice dočasné dentice  jsou uvedeny genetické vady týkající se stálé 

dentice, v dočasné se vyskytují  výjimečně. 

- Na str. 12 není schéma vývoje chrupu, ale zubu. 

-  Doporučení použití mezizubního kartáčku, nití a párátek u dítěte předškolního věku 

(str. 18 a dále) je velmi problematické, jde o číštění chrupu velmi náročné na manuální 

dovednosti, které v předškolním věku nelze na dítěti automaticky  vyžadovat. Pro 

předškolní dítě je dokonce samostatná manipulace s uvedenými pomůckami 

nebezpečná.  Navíc,  velmi často ani dospělí tuto techniku nezvládají uspokojivě. 

Pokud je skutečně u předškolního dítěte ve výjimečných případech nezbytné  použití 

těchto pomůcek , je třeba nejprve velmi precizně  instruovat rodiče a opakovaně se 

přesvědčit o tom, zda tyto techniky aplikují správně. To však už u uvedených 

pomůcek autorka neuvádí. Dále sice říká, že zuby se mají čistit, jakmile prořezávají, o 

pomůckách pro čištění však hovoří až od 3 let ( str. 20).; až v příloze o edukaci je 

zmíněn prsťáček pro první prořezávající dočasné zuby. 

 

- Informace o podávání fluoridů jsou v celém textu nedostatečné, neúplné, pro čtenáře 

nepoužitelné. 

- Autorka užívá termín „povrchní zubní kaz“ (str. 13). 

- Na str. 16 autorka považuje měkkou stravu za příčina zánětu dásní. 



- Autorka uvádí, že neměla možnost vyšetření dětí „ostrou sondou“ (?).(str. 46) 

- Osy prezentovaných grafů nejsou řádně označené (část Výsledky) 

- Autorka uvádí „děti s nižším kpe než 0“ (str. 95) 

- V závěru je označen stav chrupu dětí jako „podprůměrný“. (str. 97) 

- V příloze 5 je uvedeno“omývání zubu sladkostmi“. 

 

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

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

Nedostatky v citacích z odborné literatury: 

       -   V  článcích z časopisů označených jako Hlavičková, Jirků, časopis Sestra na str. 101,         

není uveden název práce 

      -  Odkazy na odbornou literaturu/zdroje v textu neodpovídají uvedenému seznamu     

literatury (např. Orbitklub.cz). 

-  Gramatické chyby: chybějící čárky, skloňování zájmen, nesprávná interpunkce.  

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Práce se snaží upozornit na význam  péče o dočasnou dentici  před zahájením výměny chrupu. 

Hygienu dutiny ústní v  této době zajišťují a kontrolují rodiče, kteří však zpravidla nejsou  

dostatečně informováni o významu a důsledcích kariogenního prostředí destruované dočasné 

dentice při prořezávání stálých zubů a o péči o postupně se eliminující dočasnou dentici.  

 

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

Předkládanou práci s výhradami doporučuji k obhajobě a hodnotím DOBŘE . 

 

Datum, místo:                                                                    Podpis školitele:  

 

 

 

Praha, 25. 5. 2015                                                             MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

       

 

 


