
 

 

 POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze 

 Autor práce: Radka Smetanová  

 
Vedoucí práce: MDDr. Diana Sádovská  

 

Název práce: 

Výskyt erozivních defektů tvrdých zubních tkání u dětí 

předškolního a mladšího školního věku. 
 

  
Autor 
posudku: 
(jméno, příjmení, 
zaměstnavatel, 
kontakt – e-mail, 
telefon): 

MDDr. Soňa Zbránková, 3.LF UK, zbrankova.sona@seznam.cz, 

723 877 970 

 

  Oponent     

 
V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření 
práce  

Body 

 0-4 

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4 

 Zvolené téma hodnotím jako velmi aktuální, výskyt erozivních defektů u všech věkových skupin stoupá 

a nejinak je tomu i u dětských pacientů s dočasným chrupem, na které byla práce zaměřena. 
 

2 
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a 
přehled domácích i zahraničních literárních pramenů 

4 

 

 Autorka prokázala při zpracování bakalářské práce schopnost kriticky zhodnotit odborný text 

vycházející z velkého množství české i zahraniční litaratury. Velkým přínosem práce je srovnání 

několika studií zabývajících se prevalencí erozivních defektů na dočasných zubech. 
 

3 
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného 
textu 

3 

 

 V teoretické části autorka velmi přehledně rozebírá problematiku erozí tvrdých zubních tkání, jejich 

prevalenci, etiologii i klinický obraz. Zdařilým návodem je anamnestický dotazník v  kapitole 3.7 

Diagnostika erozí TZT. Hlavní důraz je pak kladen na primární prevenci, tedy předcházení vzniku 

onemocnění. V praktické části bylo v rámci výzkumu vyšetřeno 52 dětí ve věku 5-6 let a zároveň také 

proběhlo dotazníkové šetření zprostředkované rodiči. U 35 % vyšetřovaných byla prokázána 

přítomnost erozí. Během vyšetření proběhla i edukaci dětí. Škoda je, že rodiče dětí nedostali zpětnou 

vazbu, jak erozím předcházet například ve formě informačního letáčku. 

 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická 
úprava práce, dodržení publikační normy 

3 
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 Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce, je přehledně členěná a obsahově 

vyvážená.  Stylistické ani pravopisné nedostatky neshledávám. Rozsah práce je adekvátní k popisované 

problematice. Výhradu mám pouze ke kvalitě pořízené fotodokumentace.  

    
Body 
celkem   

  14 

 

 

 

 
Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:  

Doporučila bych shrnout informace týkající se erozivních defektů a 

především jejich prevence v přehledném informačním letáčku pro veřejnost. 

 

 
Otázky k 
obhajobě: 

1. Čím si vysvětlujete tak vysokou prevalenci erozivních defektů v 

porovnávaných studiích ze zahraničí? 
 

 
 

2. Vyskytly se u vyšetřovaných dětí s erozivním defektem subjektivní potíže, 

případně jaké? 
 

     

 Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě   

  Práci doporučuji k obhajobě.  

    

 Návrh klasifikace práce:   

  výborně  

 Datum: 29.5.2018  

    

 Podpis:   

    

 

 

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 

BODY KLASIFIKACE  

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v jedné položce 

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 


