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Názor školitele na aktuálnost tématu:
Téma práce je velmi aktuální. Pro zjištění faktorů ovlivňujících kazivost chrupu u dětí
a možnosti prevence je nutné zmapovat chování a znalosti rodičů o orálním zdrav a jeho
souvislosti s výživou.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Práce je členěna přehledně, jednotlivé kapitoly i přílohy na sebe logicky navazují a provádí
nás tématem bakalářské práce od vývoje zubů, vznikem zubního kazu, podrobně zpracovanou
částí o složkách výživy až k závěrečnému výstupu v podobě popisu výsledků dotazníkového
šetření a brožury pro rodiče. Ta je sestavena velmi přehledně. Též grafické zpracování je
provedeno s citem.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
V teoretické části jsou velmi přehledně zpracovány současné poznatky o kariogenním
působení jednotlivých složek výživy. V praktické části jsou zajímavé výsledky dotazníkového
šetření. Porovnání znalostí rodičů o výživě a jejím působení na chrup a praktickým chovám
a aktuální výživě dětí (hlavně množství sladkostí a slazených nápojů) ukazuje na potřebu další
edukace. Metodiku praktické části bylo potřeba během zpracovávání upravit vzhledem
k tomu, že vyšetření dětí mohlo probíhat pouze aspekcí a tím klesla možnosti získat validní
hodnoty KPE. Brožura pro rodiče je zpracována přehledně. Potřeba mezizubní hygieny a
aktivní dočišťování u předškolních dětí je nutnou součástí edukace rodičů.
Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Po formální stránce je práce výborná, fotografie z archivu autorky jsou vynikající.
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Práci hodnotím jako výbornou.
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