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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Seznámit rodiče dětí v mateřských školách a dětí prvního stupně základní školy 

s problematikou vzniku ortodontických anomálií je vždy chvályhodná práce. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předkládaná  práce  je  členěna do  jednotlivých  kapitol  dle  norem  a  požadavků  3. 

LF  UK  v Praze. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V první polovině teoretické části autorka podává podrobný přehled vzniku 

ortodontických anomálií. Ve druhé polovině textu se autorka zabývá možnostmi 

prevence ortodontických anomálií. Popisuje možné pomůcky k odstranění zlozvyků jako 

je dumlání a přetrvávajícího ústního dýchání. Zmiňuje i prevenci vzniku předčasných 

ztrát dočasných zubů způsobených zubním kazem nebo traumatem. 

V praktické části jsou formou komentovaných grafů diskutovány odpovědi získané 

z vlastního dotazníkového šetření.  



V kapitole Kazuistiky autorka prezentuje 10 pacientů převzatých z ortodontické praxe. 

Kazuistiky jsou doplněny fotografiemi a RTG snímky chrupu. V závěru každé z nich 

autorka dle vlastního názoru usuzuje na vznik ortodontické vady. 

Na poslední straně práce je autorkou vytvořený informační leták o ortodontických 

anomáliích, jejich příčinách a důsledcích. Informace jsou rozděleny na období 

intrauterinní a postnatální.  

 

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

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

Práce je bez gramatických chyb, technika citací a bibliografických odkazů odpovídá 

normě. Kvalita fotografií není zcela optimální. Kvalita grafů je dobré úrovni.  

 

Celkové hodnocení: 

Práci lze připustit  k obhajobě 

 

Doplňující otázky:  

1. Podle jakých kriterií se na bočném RTG snímku lebky určují skeletální třídy? 

2. Jaká je vzájemná poloha zubních oblouků při polykání? 

3. Kde vidíte roli dentální hygienistky při prevenci vzniku ortodontických 

anomálií? 

 

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

Práci hodnotím dobře 
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