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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy):  

Bakalářská práce má 77 stran, 5 přílohy, 12 obrázků. 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

V dnešní době, kdy je všechna zodpovědnost za dodržování správné a dostatečné péče o zubní 

zdraví, o pravidelné preventivní návštěvy u zubního lékaře delegována na rodiče dětí nebo 

jejich zákonné zástupce, je úloha dentální hygienistky velmi záslužná a důležitá. Pomůže 

dětem i rodičům s vysvětlením důležitosti dentální hygieny a s vlastním nácvikem práce se 

zubním kartáčkem a dalšími pomůckami pro dokonalou hygienu, doporučí vhodnou fluoridaci 

s ohledem k věku a to vždy individuálně. Časté jsou návštěvy dentálních hygienistek také ve 

školách i mateřských školkách. Zde je prováděn za pomoci různých preventivních programů.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Struktura bakalářské práce odpovídá kladeným požadavkům, obsah je správně členěn do 

kapitol a podkapitol. 

 

 

 



Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Studentce bych vytkla použití starší literatury, která již byla nahrazena a doplněna o nové 

poznatky a doporučení. To má vliv na nesprávné údaje (např. doporučení obsahu fluoridů 

v zubních pastách) v teoretické části.  

V praktické části jsou vyhodnoceny odpovědi vlastního dotazníku. V dotazníku jsou nejasné 

otázky, které přinesly nejasné odpovědi. 

Výstupem je návrh pro budoucí edukační hodinu pro děti v předškolním věku – považuji za 

velmi nedostatečně vypracovanou, chybí zde četnost opakování i další informace – nebylo to 

cílem bakalářské práce. Považuji to za zbytečnost. 

Informační leták je vhodným doplňkem pro rodiče. Přehledné. Nutno upravit množství 

fluoridů. 

 

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

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

Po formální stránce práce splňuje požadavky na ní kladené, obrázky původní a převzaté jsou 

správně popisovány, seznam literatury a citace jsou v normě, nacházím stylistické i odborné 

chyby způsobené starší literaturou. 

 

Dotazy na autorku:  

1. Žádám studentku o vysvětlení grafu 13 – výsledky nekorespondují s ostatními 

grafy 

2. Vysvětlete „fluoridovou prevenci“ v domácí péči. 

3. Je opravdu správná formulace, že: „ Před každým započetím fluoridové prevence 

je nutné znát fluoridovou anamnézu dítěte, aby se nepoškodilo a na zubech se mu 

nevytvořila fluoróza skloviny“? Vysvětlete, doplňte.  

 

 

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

Předkládanou bakalářskou práci hodnotím: velmi dobře  
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