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1. CÍLE A HYPOTÉZY:  

V bakalářské práci Terezy Bartůňkové se s cíli setkáme hned v druhém odstavci první 

kapitoly. Již od začátku svého bakalářského projektu měla jasnou vizi popsat péči o chrup u 

žáků ZŠ spolu s problémy a komplikacemi, které ji doprovází, a to se jí v její bakalářské práci 

docela podařilo. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Práce je rozdělená na dvě části – teoretickou, rešeršní a praktickou, výzkumnou. Celkově i 

s přílohami má práce 93 stran – poměrně dost na bakalářskou práci. V první části, která má 42 

stran, se autorka zabývá rešerší dané problematiky. Tedy kromě anatomie zubu se zaměřením 

na dětský chrup se věnuje hlavně zubnímu kazu a příčinám jeho vzniku. Dostatek prostoru 

věnuje i preventivním programům školním i mimoškolním a zároveň pohledu stomatologů a 

dentálních hygienistů na problematiku prevence kazu u dětí. 

Druhá část práce je věnována popisu dotazníkového průzkumu mezi žáky prvního a 

druhého stupně na trojici kladenských základních škol. Kromě průzkumu mezi žáky sbírala 

autorka názory na zubní hygienu od stomatologů a zubních hygienistů. U dotazníkového 

průzkumu mezi žáky presentuje výsledky i v grafické/tabulkové formě v přílohách práce. 

Grafická presentace by se dle mého názoru hodila i pro presentaci odpovědí odborníků 

(samozřejmě po odpovídajícím překódování odpovědí na otevřené otázky). Každopádně se 

autorka problematikou zabývá intenzivně na několika úrovních. Celkem sebrala informace od 

449 dětí a šesti odborníků. 

Své výsledku diskutuje a porovnává s literaturou v pěkně zpracované kapitole 8 Diskuze 

(správnější značení by bylo 8. Diskuze). Je vidět, že se nad sebranými daty důkladně 

zamýšlela a trendy konzultovala i s oslovenými odborníky. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

Formální úprava práce je standardní, v pořádku. Nejvýraznějším „excesem“ je používání 

poznámek pod čarou pro všechny citace v textu. To je praxe pro přírodní vědy atypická, ale 

autorka alespoň zachovává stejný přístup v celé práci. Citovaná literatura je na druhu stranu 

bohatá, obsahuje 36 literárních položek a 10 internetových zdrojů. 

Osobně bych preferoval některé grafy v textu a ne všechny přesunuté do příloh – to velmi 

znesnadňuje čtenáři orientaci ve výsledcích dotazníkového průzkumu.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Jedná se o velmi povedenou bakalářskou práci, která, dle mého názoru, splňuje požadavky, 

které jsou na závěrečné práce PedF UK v Praze kladeny. Autorka pracovala na celém 

bakalářském výzkumu o začátku s jasným cílem a zároveň velmi samostatně. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 
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Prosím, během obhajoby bakalářské práce zdůrazněte, jaké hlavní rozdíly byly mezi 

vašimi výzkumnými soubory na prvním a druhém stupni ZŠ. Zaznamenala jste i nějaké 

rozdíly v odpovědích mezi chlapci a dívkami? 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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