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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

V posledních letech získávají preventivní programy na významu, protože výskyt zubního 

kazu a dalších onemocnění dutiny ústní, jimž je možné správnou preventivní péčí předcházet, 

je v České Republice vyšší než u dětí ve vyspělých zemí Evropy.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. Teoretická 

část je vhodně členěna do jednotlivých kapitol a podkapitol, které se vztahují k danému 

tématu práce. Poměr teoretické i praktické části je v rovnováze. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části jsou vyjmenovány preventivní programy, které jsou v České republice 

realizovány ve větším či menším rozsahu. Podrobněji jsou popsány programy s větší 

působností. 

 V praktické části byly dotazníkovou formou osloveny základní školy v Praze a Jihlavě a byla 

zhodnocena spokojenost s probíhajícími programy. 



 

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

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

Technika citací i seznam literatury jsou zhotoveny podle platných norem. Drobné gramatické 

chyby nemají vliv na celkové hodnocení práce, stylizace textu je dobrá. Grafy i tabulky jsou 

přehledně popsány. V textu či příloze mohly být zařazeny fotografie z vlastního provedeného 

programu. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Převážně velmi dobré a výborné hodnocení preventivních programů, zájem z řad studentů 

odborníků i pedagogů zapojit se do vzdělávání v oblasti ústního zdraví je pro nás velkým 

povzbuzením do další práce. Ohlasy škol nám dávají zelenou a o programy mají zájem. 

Studentka vytvořila malou brožurku pro ZŠ „Přehled preventivních programů“, kde si zájemci 

mohou vybrat podle náplně a lokality program pro svou školu. 

 

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

Předloženou bakalářskou práci hodnotím „výborně“.  
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