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Hodnocení bakalářské práce 
 

Posudek školitele 
 

Název práce:       Zubní pasty z pohledu laické veřejnosti a dentálních hygienistek 

 

Jméno autora:      Eva Sýkorová 

 

Jméno školitele:  MUDr. Olga Jiroutová 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :  60 stran + 6 stran příloh 

 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Téma bakalářské práce považuji za velmi aktuální, neboť se věnuje skupině prostředků, které 

v kombinaci s mechanickými pomůckami, pomáhají v prevenci a léčbě onemocnění 

parodontu i tvrdých zubních tkání. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Je 

rozdělena na část teoretickou a část praktickou, které na sebe logicky navazují. 

Výstupem bakalářské práce je informační letáček pro pacienty. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Teoretická část se zabývá problematikou legislativy zubních past, uvádí základní komponenty 

a aktivní látky v zubních pastách obsažené. 

K získání dat pro zpracování praktické části zvolila autorka anonymní dotazníkové šetření. 

Sestavila dotazník pro pacienty dvou stomatologických praxí a druhý pro dentální 

hygienistky. 

Součástí publikace je i experimentální část, ve které autorka srovnává úroveň dentální 

hygieny při používání zubních past a bez nich. 



Stanovila 5 hypotéz, které rozvádí v diskuzi. 

 

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

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

Kladně hodnotím přehledný seznam literatury a odpovídající kvalitu grafů i tabulek. 

Drobné gramatické ani stylistické nepřesnosti nebrání pochopení textu. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Autorka bakalářské práce podává ucelený přehled problematiky zubních past i jejich významu 

pro každodenní péči o orální zdraví. Přínosný je i informační leták pro pacienty, usnadňující 

orientaci v dané problematice. 

 

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

Práci hodnotím stupněm velmi dobře. 
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