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Hodnocení bakalářské práce  

 Posudek oponenta 

 

Název práce:         Povědomí těhotných žen o dentální hygieně u dětí do 3 let       

Jméno autora:       Martina Lorková   

Jméno oponenta:   Mgr. Petra Křížová, DiS. 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy):  75 stran včetně 3 příloh 

 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Téma bakalářské práce považuji za aktuální. Péče o orální zdraví a každodenní péči již od 

narození je stálý problém.  

Již v úvodu se tomu studentka věnuje: Za dentální hygienu dítěte do 3 let zodpovídá 

jednoznačně rodič. …..bohužel hned v další větě píše: Je nutné, aby každá žena…. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Je členěna na část 

teoretickou a část praktickou, které na sebe navazují.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části popisuje Dočasný chrup, Vývojovou psychologii, Zubní kaz, Dentální 

hygienu a uvádí Zdroje informací o dentální hygieně pro těhotné ženy. 

K získání dat pro praktickou část zvolila autorka metodu dotazníkového šetření., kterou 

uložila na FB..  

Práce má dále zpracované výsledky a dobře zpracovanou Diskuzi, Závěr a Souhrn.                                                                        

 

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

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

Seznam použité literatury je dostatečný a pestrý.  Doporučila bych samostatně uvést citace 

obrázků samostatně a sjednotit písmo a řádkování. 

Drobné gramatické a stylistické chyby nemají vliv na celkové hodnocení. 

 

 



Celkové hodnocení: 

Práce je velmi pěkně psaná a obsahuje teoreticky vše potřebné. Drobné nedostatky lze 

odpustit. 

Přínos bakalářské práce vidím ve zpracovaném letáku/plakátu, který jistě osloví a bude 

jednoduchou formou informovat rodiče o péči o dutinu ústní u jejich miminek.  

Jako mínus uvádím nedostatečnou aktivitu studentky v oblasti edukace, např. v předporodních 

kurzech nebo baby centrech. 

 

 

Doplňující otázky:  

1) Kolik dětí ve věku jednoho roku a do tří let jste ošetřovala a jak jste edukovala rodiče? 

 

 

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

Práci hodnotím stupněm Výborně 
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