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Názor oponenta na aktuálnost tématu:
S přibývajícím rozsahem celoročních sportovních aktivit je hledisko prevence vzniku
dentofaciálních úrazů velmi zajímavým a rozumně zvoleným tématem.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Předkládaná práce je přehledně členěna do jednotlivých kapitol dle norem a
požadavků 3. LF UK v Praze.

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
V teoretické části práce autorka věnuje jednu kapitolu epidemiologii sportovních
úrazů. Vzhledem k tomu, že se zabývá povětšinou úrazy zubů, bylo by vhodnější
kapitolu 3.1.1 nazvat Sportovní úrazy dentoalveolární oblasti, kapitolu 3.1.2 jako
Stručné rozdělení úrazů orofaciální oblasti. Dentálním úrazům se dále autorka věnuje
podrobně. Ne však se všemi uvedenými tvrzeními lze souhlasit.
Velmi podrobně jsou zpracovány kapitoly o chráničích zubů od jejich historie po
současnost. Jsou zde vyjmenovány jednotlivé typy ústních chráničů včetně způsobu
jejich zhotovení a používaných materiálů.
Praktickou část tvoří velmi pečlivě formulovaný dotazník, který byl s rozmyslem
distribuován v tištěné a internetové formě jednotlivcům a vybraným sportovním
klubům s ohledem na rizikovost jejich sportovních aktivit. Výsledky jsou převedeny do
přehledných grafů.

V diskusi autorka rozebírá, zda se potvrdily nebo nepotvrdily jí stanovené hypotézy.
Kladně je třeba hodnotit návrh na popularizaci užívání ústních chráničů v České
republice na základě návrhu kanadské asociace dentálních hygienistek.

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
V předkládané práci lze najít několik nepodstatných drobných gramatických chyb,
které však lze tolerovat. Pozornost však budí slovo používanost, autorka zde tvoří nové
české slovo (kap. 4.2.4). Citace, bibliografické a hojné internetové odkazy jsou uvedeny
jiným stylem, písma a řádkování. Obsah odpovídá normě. Pozitivně je třeba hodnotit
rozsáhlý soubor citované aktuální literatury. Kvalita fotografií a grafů je na velmi
dobré úrovni.

Celkové hodnocení:
Práci doporučuji k obhajobě.
Doplňující otázky:
1. Jaký je rozdíl mezi zlomeninou a rupturou?
2. Jakým způsobem může ústní chránič snížit riziko úrazů krku, případně otřesu
mozku?

Hodnocení práce: práci hodnotím velmi dobře
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