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Nrizor oponenta na aktuálnost témafu: Zvolené téma je aktuální a předpokládám, že bude

aktuátní i do budoucna.

Hodnocení §truktury (členění) bakalářské práne: Struktura práce odpovídá poádavkům.

Hodnocení odbomé urovně prace (podle čási, kapitol):

Teoretická črást pníce je přehledně strukturovaná. Kapitola ,,Anatomie a prořeávání

dočasného chrupť' je dle mého názoru psaná poněkud nepřehledrrě, možná by bylo vhodné

rozdělit ji na dvě samostatré kapitoly. V kapitole ,,Cíle a prevence v dět§ké stomatologii"

nejsou jasně uvedené kompetence pedostomatologa a dentální hygienistky při uváděných

preventivních opaťeních.

V kapitole ,,Předčasné ztáty dočasných zubů" uvrádí autorka mezi komplikacemi pouze

meziální posun stáých molárů, zllnínka o mezirálním sklonu vpřehledu rizik chybí. Meziální

sklon stáých prvních molárů je aníněn až u prezentovaných ktiniclcých studií ataké u všech

prezentovaných kazuistik. Obnízek 13 není pop§án v textu.

Ve většině kapitol teoretické části autorka uvrádí i svuj náynr na danou problematikq což pro

někíeré čtenráře může b/t matoucí. Tyto posfiehy bych spíše doporučovalazŇaditdo diskuze.



V praktické části není aníněno, jak došla autorka k hypotézám, které posléze zkoumala

v dotazrúkovém šefrení. Jednalo se pouze o její náz§to nebo byly ltypotsry nawhnuty ve

spolupníci se školitelem či vedoucím seminiiře bakatášké práce?

,,Edukační hodinď', kterou autorka absolvovala s předškolními děfiřti, bohužel není

v praktické črásti pnáce blífu popsána je múrll&lajen v příloMch a také v diskuzi a ávěru.

Celkově je výzlcum dobře zpracovaný a jeho výsledky jsou pro dentální odborníky zajimavé.

Chvátihodný byl i praktichý výstup bakalář§ké práce ve forrrrě edukační hodiny pro děti a

informační brožwky pro rodiče.

Z výsledků dotaaúkového šeťení by bylo ještě zajímavé pomocí statisticlcých metod doplnit,

zda věk avzdélánirodičů měly nějaký vliv na odpovědi, které uváděli v dalších otrázkách.

Hodnocení formální sttánky pníce (technika citací, spnívnost bibliognfických odkazů,

pravopis, stylistika" grarratická správnost, kvalita obnízků atd.):

odkazl,v texfu jsou u většiny prací provedeny dle platné Iso norrrry, jen pn{ce Adams a Love

měla být citována jinak, neboť u ní autorka neměla primámí zdroj. Odborné člránky

v §ezrramu citací jsou chybně citovány nikoliv jako odborná práce, ale jako internetové

sbánky. Ocenila bych více zatrrarričních odborných článku o dané problematice.

Pravopis a gramatickou spávnost jsem nehodnotila. §tylistika texfu je vyhovující, až lta

některé nepřesné slovní obraty, např.:"Dentogingivátní lišta se prodlužuje lingválně od

aírodků dočasných zubů, dále se distrálně prodlufuje....".

Kvalita obrázků je dobrá obnázky jsou popsané, je uveden zdroj, v celém texfu však chybí

odkazy na obrazky.

Dotazy na autorku:

l) Zrekapifulujte ňzika předčasné ťváw homího drutrého dočasného moláru a uved'te,

zda jsou tato rizika stejná i po předčasné zffité horního prvního dočasného molaru.

2) Jak a na ákladě čeho došla autorka k uvedeným hypotézám v praktické čfuti pná§e?

3) Na zákJadé svých zkušeností z výzkumu ve školkách a z provedených edukačních

hodin uved'te vhodné možrosti prevence předčasnýc h *átdočasných moláru.

|{odnocení 
prace (pnici hodnotím výbomě, velmi dobře, dobře, nevyhovující):

Práci hodnotím VELMI DOBŘE.

Dafum, místo 1.6.2aA Pťaha


	IMG_0005
	IMG_0006

