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1.CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do jaké 
míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

 

Cílem práce bylo  zpracování   aktuálního tématu zaměřeného na problematiku dětského dentálního 

zdraví. Na zjištění hlavních ortodontických vad chrupu žáků druhého stupně ZŠ a způsoby 

jejich řešení v podobě snímacích nebo fixních ortodontických aparátů ve vztahu k orální 

hygieně. 
 
2.OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 

 
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část Cílem teoretické části práce je  shrnutí 

poznatků z odborné literatury se zaměřením pozornosti na embryologii a morfologii zubu, 

vývojovým poruchám skusu chrupu, typům ortodontických aparátů a jejich údržbě ve spojení 

s dentální hygienou celé dutiny ústní. V praktické části prostřednictvím dotazníkového šetření 

zmapovat odpovědi žáků ZŠ na 15 otázek vytvořeného dotazníku s  doplněním informací od 

rodičů a lékařů ortodontistů. Práci doplňují cenné poznatky a návrhy oslovených stomatologů 

a dentálních hygienistů k úrovni dentální hygieny ve spojení s péčí o ortodontický aparát u 

žáků věkové kategorie 11-15 let. Jednu z posledních kapitol práce je kapitola Diskuze, která 

tvoří velmi zajímavě pojatý vztah mezi společností a ortodontickou léčbou chrupu s odkazem 

na zvýšení informovanosti o základních pravidlech ústní hygieny s ortodontickým aparátem a 

prevenci, která vedou k upevňování orálního zdraví a předcházení vzniku zdravotních 

komplikací v dutině  ústní. Diplomantka pracovala zcela samostatně, se zaujetím pro zvolené 

téma. Své tvůrčí nápady pravidelně s vedoucí práce konzultovala. Musím ocenit její výbornou 

komunikaci nejen s žáky, ale i rodiči žáků a odborníků z oblasti ortodoncie a dentální 

hygieny, díky které se ji podařilo získat zajímavé výsledky.   

3.FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 

literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 

Diplomová práce je doplněna závěrečným shrnutím v českém i anglickém jazyce, seznamem 

použité literatury a seznamem příloh. Má 88 stran textu s 25 obrázky, 6 stran příloh a 30 

literárních zdrojů. Diplomantka přistupovala k psaní diplomové práce velmi zodpovědně a 



pečlivě.  Práce je vhodně strukturována na jednotlivé kapitoly a podkapitoly a vyváří ucelený 

čtivý dojem. Jazykový projev autorky je na velmi dobré úrovni, prakticky bez chyb.    

 

4.KOMENTÁŘ VEDOUCÍ(HO) (úroveň a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkový dojem, 
silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.):    

Předložená diplomová práce má odbornou úroveň, je obsahově vyvážená a přináší velmi 

zajímavá zjištění do praxe o základních pravidlech ústní hygieny a prevenci, která vedou 

k upevňování orálního zdraví a předcházení vzniku zdravotních komplikací v dutině ústní.. 

 
5.OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je nutné 
vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):                                                                                     
 

Otázky ponechávám na oponentovi. Připomínky vedoucího práce byly řešeny průběžně 

formou konzultací 
 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 

 

Předložená diplomová práce po odborné i formální stránce plně vyhovuje požadavkům 

kladených na vypracování diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
 
V Praze dne 5. 5. 2017                                                       RNDr. Blanka Vacková, CSc. 

                                                                 Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 


