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Název práce: Edukace předškolních dětí a jejich rodičů v prevenci zubního kazu 

 
Jméno autora: Tereza Janovcová 

 

Jméno oponenta: MUDr. Olga Jiroutová 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : bakalářská práce má 62 stran a 11 stran 

příloh 

 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma bakalářské práce považuji za aktuální. Vzhledem k výsledkům studií zaměřujících se na 

stav orálního zdraví u dětí je nutné zvýšit informovanost rodičů o možnostech prevence 

onemocnění dutiny ústní. 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce je rozdělena na část teoretickou, oceňuji dobrou orientaci v literatuře vztahující se 

k tématu, a část praktickou, ve které autorka precizně zpracovala výsledky dotazníkového 

šetření. Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části se autorka věnuje vývoji a morfologii dentice, podrobně uvádí příčiny 

vzniku zubního kazu a možnosti jeho prevence. Představuje činnosti dentální hygienistky 

v této oblasti včetně metod a cílů, a předpokladů úspěšné edukace dětského pacienta.  

O nepřesnostech (chybách) uvedených v této části práce (např. řezákový typ výměny dentice, 

nesprávně uvedený pojem apexifikace) bych ráda diskutovala v doplňujících otázkách. 



Praktická část vychází převážně z metody dotazníkového šetření. Autorka sestavila a 

vyhodnotila dotazník pro rodiče, otázky se týkají rodičů i jejich dětí, srovnává výsledky 

získané ve dvou mateřských školkách. 

Stanovila 4 hypotézy, které rozvádí v diskuzi.  

Výstupem práce je prezentace pro rodiče. 

 

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

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

V textu nacházím drobná gramatická pochybení a stylistické nedostatky, které nesnižují 

srozumitelnost textu. Doporučila bych lepší barevné rozlišení grafů, u některých i preciznější 

popis. 

 

Doplňující otázky:  

1) Autorku prosím o vysvětlení pojmů výměna dentice a apexifikace. 

2) Zda autorka nepřipraví informační leták nebo brožuru pro rodiče dětí. 

 

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

Předloženou práci hodnotím jako VÝBORNĚ 
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