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Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce:  Informovanost a postoj rodičů k zubnímu zdraví od novorozenců po 

batolata 

 

Jméno autora:  Klára Hošková 

 

Jméno oponenta:  MUDr Tomáš Hlaďo 

 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy):  59 stran a 7 příloh včetně vlastního 

edukačního ordinačního plakátu 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Získání přehledu o míře znalostí matek v péči o orální zdraví a hygienu dětí v určitém 

věku je velmi aktuální a potřebné téma. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předkládaná práce je logicky a přehledně členěna do jednotlivých kapitol dle norem a 

požadavků 3. LF UK v Praze. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Ve velmi dobře zpracované teoretické části o vývoji zubů, vzniku zubního kazu, jeho 

prevenci a etiologii  autorka zmiňuje i psychologické aspekty komunikace s dítětem. 

Samostatná kapitola je věnována dalším nejčastějším stomatologickým chorobám 

dětského věku.  



V praktické části autorka uvádí výsledky vlastního šetření na souboru 70 matek dvou až 

tříletých dětí, které dělí do skupin podle dosaženého vzdělání. Šetření probíhalo v jedné 

pediatrické ordinaci v průběhu dvou měsíců. 

 

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

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

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

Drobné jazykové a stylistické chyby lze tolerovat. Seznam použité literatury a zdrojů je 

téměř bezchybný. Kvalita grafů a obrázků je na velmi dobré úrovni. 

 

Dotazy na autorku:  

1. Jak se díváte na rozdělení kompentencí zubního lékaře a dentální hygienistky? 

2. Považujete Vámi získané výsledky za obecně platné? 

3. Čemu přisuzujete lepší informovanost vysokoškolsky vzdělaných matek? 

4. Jak si vysvětlujete odpovědi matek se středoškolským vzděláním? 

 

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

Práci hodnotím výborně 
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