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Téma předeložené BP je evergreenem stomatologické péče, a to nejen u lékařů, ale také 

směrem k rodičovské veřejnosti. Vývoj první i druhé dentice má své biologické zákonitosti a 

je proměnlivě ovlivňován i společenskými faktory. Text BP Terezy Bartůňkové má v podstatě 

klasické členění. V první, teoretické části se zabývá dětským chrupem, zubním kazem, 

prevencí vzniku zubního kazu u dětí včetně preventivních školních programů a posléze i 

problematikou dentální péče, tak jak ji vidí stomatologové a dentální hygienisté. Způsob 

zpracování teoretického pozadí tématu odpovídá celkovému zaměření práce a aniž je 

rozvleklý, umožňuje utvořit si představu o stavu dané problematiky. Druhá část obsahuje 

vlastní šetření autorky, což nebývá u bakalářských prací pravidlem, a je tudíž třeba tuto snahu 

ocenit. 

Nyní připomínky a dotazy: 

- V třetím ročníku na ZŠ není přírodověda, jak uvádíte, ale prvouka. 

- Kap. 7.2 (Vyhodnocení dotazníků) by neměla obsahovat budoucí čas, ale minulý, protože 

hodnotíte to, co jste dotazníky zjistila, a nikoliv, co zjistíte. 

- Téměř každý dotazník má svá slabá místa. Většinu z nich pokládám za zdařilé, některé však 

za méně povedené. Např. otázka na podporu zdravé stravy ze strany rodičů. V mnoha 

rodinách se o skladbě stravy (zda je nebo není zdravá) prostě nemluví, ale to neznamená, že 

není zdravá. Navíc samotný pojem „zdravá strava“ je značně diskutabilní, poněkud inflační a 

módní, nehledě na to, že se mládež nestravuje výhradně v rodině. Odpovědi ano, ne na otázku 

„Víš, co je to zubní kaz?“ jsou problematické, protože každé dítě si pod tím může 

představovat trochu něco jiného; podobně malou výpovědní hodnotu má dotaz, zda zná dítě 

jméno svého zubního lékaře. Nemusí si ho pamatovat, ale to neznamená, že stomatologa 

nenavštěvuje. 

- V části o dotazníkovém šetření jsem nenašel nic o dotazníku pro stomatology a dentální 

hygienisty, ačkoliv oba jsou součástí příloh. Kolik respondentů se účastnilo obou těchto 

dotazníků a jaké jsou závěry tohoto šetření? 

- Vlastní rozbor vyplněných dotazníků je dost nepřehledný. Grafy by měly být zařazeny na 

příslušné místo v textu a měly by u nich být vždy uvedeny otázky z dotazníku. Tak by se 

dosáhlo mnohem lepší přehlednosti, srozumitelnosti a působivosti. 

- Diskuse je napsána velmi dobře a je zřejmé, autorka se v problematice spolehlivě vyzná.  

- Domnívám se, že výrazy „dentální“ a „dentální hygienista“ nejsou vhodné pro žáky ZŠ a 

daly by se nahradit srozumitelnější variantou. Také výraz „zubařské“ prohlídky bych nahradil 

slovem „zubní“. 

Celkový styl práce odpovídá BP, našel jsem jen několik gramatických nedostatků, např. „data 

a šetření jsou podpořeny…“ namísto správného „podpořena“ (s. 56); nebo „alarmujícím 

zjištěním vyplývající…“ namísto „vyplývajícím“. 

Doprovodný literární aparát rozsahem i kvalitou odpovídá potřebám textu. Oceňuji též solidní 

využití zahraničních literárních zdrojů.  

 

Celkově práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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