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Posudek oponenta na diplomovou práci „Ortodontické poruchy chrupu u žáků ZŠ“ 

 

Autor: Bc. Tereza Bartůňková 

Oponent diplomové práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

Pracoviště: Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze 

 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a 

zda a do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

Předložená diplomová práce Terezy Bartůňkové si cíle práce stanovuje v prvním kapitole. 

Zde se jedná především o obecné cíle (péče o chrup u žáků ZŠ). Pro praktickou část práce si 

autorka stanovuje dalších 6 hypotéz (kapitola 4.1). Zde mě trochu schází jejich jasné 

explicitní znění. Rovněž vyhodnocení hypotéz najdeme až v kapitole 6, Závěr. Dle mého 

názoru by bylo logičtější uvést vyhodnocení hypotéz již na začátku Diskuze a mít tak více 

prostoru pro jejich rozbor. V zásadě ale byly cíle práce definovány a zároveň i naplněny. 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 Práce má 95 číslovaných stran. Poměr mezi teoretickou částí a praktickou částí je velmi 

vyrovnaný. Prvních 55 stran tvoří úvod a teoretická část, zbytek pak popis výzkumného 

projektu a seznamy a přílohy na konci práce. 

Po úvodu zařadila autorka krátkou kapitolu o metodice práce. Je jistě chvályhodné 

deklarovat metodické přístupy před samotným textem. Co mě zde chybí, jsou ale citace prací 

odkud autorka tuto metodiku přebírá. 

Samotná teoretická část práce je zpracována velmi pěkně, s dostatečnou odbornou 

hloubkou. Od embryologie zubu, přes anatomii ústní dutiny je autorka dostává k samotné 

ortodoncii, ortodontickým aparátům a zubní hygieně. Tyto pasáže jsou doplněny pěknou 

obrazovou dokumentací, zejména k jednotlivým ortodontickým technologiím. 

V praktické části autorka popisuje svůj výzkumný projekt, který se sestával ze sběru 

informací žáků ZŠ na třech kladenských školách. Celkem autorka pomocí dotazníkového 

šetření sebrala informace od 86 žáků. Informace stejnou cestou sbírala i informace od rodičů 

žáků. Dále sbírala referenční informace od ortodontistů z Kladna. Výsledky jsou presentovány 

formou sloupcových grafů s popisem. Bohužel schází zhodnocení pomocí jakýkoliv 

objektivních metod (popisné statistiky, testy (χ2)). Zajímavé by bylo navázat odpovědi rodičů 

na odpovědi jejich dětí, například provedením korelační analýzy, případně nějaké formy 

regresní analýzy. 

Jako poslední uvádí autorka rozhovory se stomatology, ortodontisty a dentálními 

hygienistkami. Tuto kapitoly (4.3) můžeme chápat vlastně jako takový úvod k diskuzi, 

s důrazem na praktické stránky zubní hygieny. 

Následuje vlastní kapitola Diskuze. Zde autorka uvádí některé zajímavé aspekty probírané 

problematiky. Chtělo by to ale primárně zapojit diskuzi nad vlastními dosaženými výsledky, 

případně provést rozbor trendů a závislostí, které ve vlastních datech autorka nachází. Tato 

diskuze zde chybí. 

 

 

Poznámky: 

Anglickému abstraktu není vůbec rozumět. Jelikož se jedná o část diplomové práce, která 

je volně k dohledání, doporučoval bych opravit zejména první odstavec. 
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3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava předložené diplomové práce je na dobré úrovni. Úroveň a kvalita obrázků 

je odpovídající. Grafy by mohly být zajímavější, většinou ukazují jen 2 hodnoty, bez nějaké 

další výpovědní hodnoty. Na pravé straně jsou „useknuté“, chybí popisky os (y osa). 

Citování v textu je provedeno nestandardním způsobem. Autorka používá číselné odkazy 

v textu a plnou bibliografickou referenci v poznámce pod čarou. V přehledu literatury pak 

ještě dělí zdroje do třech kategorií. Osobně mě chybí zahraniční vědecké práce. Časopisecké 

články sice nalezneme, ale pouze ze dvou českých odborných časopisů, z nichž snad pouze 

Časopis České stomatologické komory stojí za zmínku. Zejména pro diskuzi nad výsledky by 

bylo nutné rozšířit zdrojovou základnu. 

 

Poznámky: 

Červený text na straně 15?  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

I přes popsané výhrady k diskuzi a presentaci výsledků si myslím, že předložená 

diplomová práce je kvalitní a splňuje požadavky na závěrečné práce na PedF UK.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Nacházíte nějaké souvislosti, trendy, mezi odpověďmi žáků a jejich rodičů? 

 

 

6. KONEČNÉ DOPORUČENÍ: 

Předloženou diplomovou doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

Datum: 19. 5. 2017                                                           RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 


