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Jméno autora:       Vendula Nováková  

 

Jméno oponenta: Mgr. Petra Křížová, DiS. 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : Předložená práce má celkem109 stran  

                               +vypracovanou brožuru Těhotenství a péče o dutinu ústní. 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma je stále aktuální. Těhotná žena prochází během těhotenství různými změnami, její 

dutina ústní je vystavena mnoha škodlivým faktorům a změnám, a je potřeba, aby neměly 

dlouhodobý vliv na tvrdé i měkké tkáně v dutině ústní. Na začátku těhotenství se zaměřujeme 

na zlepšení péče o dutinu ústní těhotné ženy. Na konci těhotenství by se měla budoucí 

maminka dozvědět, jakou péči by měla věnovat ústům svého dítěte, tak aby mohla brzy začít.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Členění celé bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Práce 

je dělena do kapitol a podkapitol ve správném poměru. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části se zaměřuje na těhotenství. Popisuje fyziologické, rizikové a patologické 

těhotenství, a zaměřuje se na změny s tím spojené. Další části se věnují možným patologiím a 

jejich prevenci v rámci preventivních prohlídek u zubního lékaře, doplněných návštěvou u 

dentální hygienistky. Poslední část je věnována péčí o novorozence a jeho dutinu ústní 



V praktické části si studentka stanovila 4 hypotézy. Pomocí dotazníkového šetření, které 

prováděla v gynekologických poradnách a v porodnicích, získala informace těhotných žen o 

jejich zubní péči a následně otázky směřovala na informovanost o zubním zdraví u 

novorozenců. Porovnala také prvorodiček a vícerodiček. Celé šetření rozšířila o tři kazuistiky. 

 

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

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

Uvedený seznam literatury je přehledný, autorka uvádí zdroje naše i zahraniční a dokazuje 

dobrou orientaci v literatuře vztahující se k tématu. Kvalita obrázků, fotografií, grafů je 

odpovídající, gramatické nepřesnosti ojedinělé.  

 

Celkové hodnocení: 

Práce působí uceleným dojmem. Je vidět velký zájem o téma a informovanost autorky. Velmi 

kladně hodnotím vypracovanou prezentaci i letáček. Doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky:  

Přemýšlela jste, kde je nejlepší oslovovat těhotné ženy a instruovat je o orálním zdraví? 

Co byl pro Vás největší problém při vypracovávání bakalářské práce? 

  

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

Hodnotím    Výborně 
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