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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

 Z řady posledních epidemiologických šetření u školních dětí je evidentní, že potřeba 

poskytovat informace z oblasti zubního zdraví je stále velmi aktuální. Školní děti mají 

základní informace týkající se zubní hygieny, pravidelných preventivních prohlídek, ale stále 

mají nedostatek informací ohledně významu fluoridové prevence a znalostí, týkající se 

správné techniky čistění zubů.  Tyto informace by mohly získat formou intervenčních 

programů, které jsou na základních školách realizovány. Cílem bakalářské práce bylo tyto 

programy zmapovat a vytvořit přehled preventivních programů nejen pro školy, ale i pro 

zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají  edukativními programy zubního zdraví.   

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předložená práce je po formální stránce správně strukturována, kapitoly a podkapitoly 

teoretické části se snaží respektovat zadané téma práce.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Cíle práce uvedené na str. 7, jsou nepřehledné a nejsou zcela správně formulovány, řada 

uváděných informací patří spíše do úvodu, nebo do jiných částí práce.    Cíl teoretické části je 

podle oponenta  jasně daný, je to přehled preventivních programů, které jsou na základních 



školách realizovány. Cíle praktické části, pokud pomineme úvodní větu, jsou již lépe 

formulované, včetně předložených hypotéz, s výjimkou druhé hypotézy.  

V úvodu autorka správně uvádí, co ji vedlo k výběru tématu,  popisuje vzdělávací hodinu na 

téma zubní zdraví,  kterou připravila a  po půl roce vzhledem k zájmu dětí a pedagogů 

zopakovala.   

 Teoretická část předložené práce  je orientovaná na zubní zdraví školních dětí v ČR, včetně   

cílů WHO pro tuto věkovou kategorii. V podkapitole 3.1.2.1. Jednotlivé typy prevence, bych 

chtěla upozornit, že primární prevence není zaměřena jen na preventivní prohlídky u dětí a 

hygienu dutiny ústní, ale i na správné stravovací návyky a fluoridovou prevenci. Teoretická 

část je pak věnována přehledu preventivních programů zubního zdraví na základních školách. 

Informace o jednotlivých programech jsou stručné, chybí informace o počtu dětí a základních 

škol, které jsou pod vlivem programu a  kdo program finančně podporuje. 

Konkrétnější a obsáhlejší informace jsou pak věnovány programům Zdravé zuby, Zdravý 

úsměv a Zdravý zoubek. V informacích o programu Zdravé zuby je několik nepřesností, 

mimo jiné str.29,.. má být uvedeno, že  každý rok jsou do ZŠ rozesílány pouze Pracovní listy 

programu a také program v současné době  nemá pečeť ČSK. 

Autorka správně uvádí v programu Zdravý úsměv, zaměření na nácvik techniky čištění zubů a 

aplikaci fluoridového gelu – Elmex gel, ale v přiložené výstupní brožurce „ Přehled 

preventivních programů“,  náplně  preventivních programů, tuto základní informaci neuvádí!  

 

Praktická část je věnována dotazníkovému šetření na základních školách v Praze a v okrese 

Jihlava. Hypotézy, zejména druhá je formulována v minulém čase a autorka z přehledu 

programů by měla vědět, že pouze program Zdravé zuby je veden pedagogy, proto 80% 

programů bylo vedeno pedagogy, jak hypotéza uvádí je informace, které nerozumím.  

 Výsledky jsou jednoduše a stručně okomentovány.  

V diskusi se zbytečně opakuje komentář výsledků a zcela špatně autorka diskutuje 

k výsledkům, např. kolikrát byl ve školním roce program Zdravé zuby realizován, str. 64 a 65. 

Program Zdravé zuby by neměl být realizován ve školách 2x ročně, jak autorka uvádí, ale 

pedagogové jej mají začleňovat  do kmenového učiva výchovy ke zdraví  průběžně, během 

celého školního roku.   

Tím je také vysvětlen autorčin zmatek u otázky 12. Také „ problém“ s otázkou 7 je způsoben 

tím, že v dotazníku neuvedla pedagogy jako osoby, které mohou program realizovat, odpověď 

jiné, je tedy v tomto případě pro osoby, které dotazník vyplňovaly,  zavádějící.   



V závěru práce  komentuje  splnění předložených hypotéz. Také v závěru je část textu, který 

by bylo vhodnější uvést v diskusi.  Jedním z  cílů práce bylo „vytvořit optimální kolektivní 

program“ pro děti 1. stupně základních škol. V čem se liší navržený optimální program od  

ostatních, až dosud  realizovaných programů na základních školách je otázkou pro autorku.  

 

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

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

U číslovaných  citací uváděných v textu se píše tečka až za závorkou. Př. ….preventivních 

programů (15).   V textu autorka používá nevhodné formulace,str. 23 … budoucí zubaři, 

rodičové….. někde nelogicky věty na sebe navazují, str.39. 

Označení grafů v této práci je nepřehledné, přestože v semináři bakalářské práce byli studenti 

informováni, jak správně nadepisovat grafy a tabulky. Celkově práce působí neupraveně, 

např. velikost tabulek, nejednotná úprava.   Ve výstupní brožuře doporučuji zvětšit velikost 

písma a opravit chyby.  

Dotazy na autorku:  

1.V čem se liší vámi navržený optimální program od  ostatních, až dosud  realizovaných 

programů na základních školách? 

2. Myslíte si, že preventivní prohlídky dítěte mají začínat až od dvou let, jak uvádíte?  

 

 

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