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Názor školitele na aktuálnost tématu:
Zvolené téma je dobře vybrané. Zdravé zuby a krásný úsměv je našim cílem. Každodenní
pravidelná péče a starost o ně je bohužel často opomíjena. Nutnost každodenní kontroly a
dočišťování zoubků dětí se potvrdila i v jiných studiích.
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 anatomii a patologii zubů a parodontu, prevenci, péči o mezizubní
prostory, vliv výživy a fluoridaci. Jedna kapitola je věnovaná komunikaci a motivaci.
V praktické části byl popsán výzkum, který probíhal v MŠ ve Vysokém Mýtě. Základem tří
edukačních hodin byl praktický nácvik čištění zubů a použití pomůcek. Doplňující informace
získávala z vyplněných dotazníků od rodičů.
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 nalézáme jisté stylistické neobratnosti, které však nesnižují odbornou kvalitu textu.
Gramatická správnost i kvalita obrázků je vyhovující. Jako velmi zdařilé hodnotím obrázky
sloužící k motivaci čištění zubů a následně i mezizubních prostor, které studentka
vlastnoručně namalovala (jsou součástí přílohy).
Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:
Z dotazníkového šetření je potvrzena nutnost každodenní péče o zuby a dásně samotnými
dětmi a kontrola a dočišťování rodiči. Studentka si kladla za cíl péči o zuby a jejich mezizubní
prostor, což se jí povedlo a jistě to byla velká inspirace a potřeba zlepšení dentální péče i u
rodičů. Potvrdila se nutnost zapojení rodičů do péče, nutnost informovanosti a zvýšení zájmu
o vlastní zdraví. Opakování nácviků a motivace přineslo kladné hodnocení ze strany dětí i
rodičů.
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Práci hodnotím stupněm VÝBORNĚ.
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