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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je dobře vybrané. Studentka se zaměřila na skupinu dětí předškolního věku. 

Šetření provedla v mateřské školce v Praze a v Žamberku. Porovnala znalosti a zkušenosti 

rodičů v oblasti dentálního zdraví jejich dětí. Často zpracovávané téma, ale stále aktuální. 

 

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):  

Teoretická část se věnuje vývoji dentice, zubnímu kazu a jeho prevenci. Charakterizuje 

předškolní věk a zabývá se edukací a edukačním procesem a jeho využitím při ošetření těchto 

dětí v ordinaci DH. 

V praktické části byl vytvořen dotazník, který autorka rozdala rodičům dětí z vybraných 

mateřských školek. 

Pro rodiče vytvořila edukační přednášku se zaměřením na prevenci onemocnění v dutině ústní 

u dětí. U dětí probíhala edukace pomocí obrázků a motivačních pomůcek.  



 

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

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

Technika citací a správnost bibliografických odkazů respektují doporučovanou ISO normu.  

V textu nalézám jisté stylistické neobratnosti, které však nesnižují odbornou kvalitu textu. 

Gramatická správnost i kvalita obrázků je vyhovující.  

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Práce potvrdila důležitost opakování nejen v oblasti teorie, ale důležitá je reinstruktáž a 

opakování vlastního čištění zoubků dětí již v předškolním věku, kdy se fixují návyky.  

 

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

Práci hodnotím stupněm VÝBORNĚ. 
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