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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Bakalářská práce čítá 85 stran textu a 16 příloh. Součástí je 26 obrázků, 7 tabulek, 14 grafů. 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Problematika předčasných ztrát dočasných molárů a jejich možný vliv na vývoj stálé dentice 

je problematika velmi aktuální. Jejich prevence z pohledu dentální hygieny má značný 

význam pro správný vývoj orofaciální soustavy. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Bakalářská práce má definovaný cíl teoretické i praktické části, který podrobně zpracovává. 

Součástí je diskuze, závěr, souhrn, seznam použité literatury a přílohy. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části charakterizuje autorka vývoj dočasné dentice, specifika výměny chrupu a 

důležitost preventivních opatření zabraňujících především vzniku zubního kazu a jeho dalším 

komplikacím.  



V části praktické zjišťuje na základě dotazníkového šetření informovanost rodičů 

předškolních dětí v otázkách orálního zdraví. Na kazuistikách dokládá negativní dopad 

předčasných ztrát dočasných molárů na vývoj stálé dentice 

 

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

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

Po formální stránce neshledávám, až na drobné gramatické nedostatky, žádná význymná 

pochybení. 

  

Hodnocení přínosu bakalářské práce: 

Autorka podává přehled problematiky předčasných ztrát dočasných molárů, odhaluje jejich 

příčiny a možnosti preventivních opatření. Výstupem bakalářské práce je ukázková edukační 

hodina pro žáky mateřských škol a neméně důležitá brožura s informacemi pro jejich rodiče. 

 

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

Předloženou bakalářskou práci hodnotím „výborně“.  
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