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Bakalářská práce obsahuje 75 stran včetně 3 příloh

Názor školitele na aktuálnost tématu:
Zvolené téma hodnotím jako dobře vybrané a i dlouhodobě aktuální. Budoucí maminky by se
měly již během těhotenství dozvědět o dentální hygieně u dětí i v ordinaci dentální
hygienistky. Pokud samotná žena pečuje o svůj chrup, má dostatek informací je schopna
předat tyto zkušenosti i svým dětem. Do budoucna to tedy může přispívat ke snížení kazivosti
a k zachování dlouhodobě funkčního a estetického chrupu.

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Členění práce odpovídá požadavkům kladených na tento typ publikace dle norem 3. LF UK.
Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují a obsahově jsou vyvážené.

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Odborná úroveň práce splňuje nároky kladené na tento typ práce v rámci bakalářského studia.
Teoretická část zahrnuje charakteristiku těhotné ženy a dále se pak podrobně věnuje
dočasnému chrupu – jeho morfologickému a histologickému vývoji, erupci, dentálním

anomáliím, kde jsou popisovány nejen anomálie dočasných zubů, ale možná až moc podrobně
anomálie stálých zubů a anatomickému popisu jednotlivých zubů. V samostatné kapitole je
popsán zubní kaz s důrazem na ECC. Zajímavou je i kapitola o vývojové psychologii u
novorozence, kojence a batolete. Největší přínos této práce ale vidím v podrobném výčtu a
popisu pomůcek pro dentální hygienu u dětí do 3 let věku.
Praktická část zahrnuje dotazníkové šetření, které dopadlo poměrně pozitivně z hlediska
informovanosti žen. Zajímavé bylo srovnání žen, které čekaly 1. dítě a žen, které už alespoň 1
dítě měly. Informovanost žen, které čekaly další dítě byla větší, ale s minimálním rozdílem.
Součástí práce je i velmi zdařilý informační leták zpracovaný formou interaktivní pro budoucí
maminky. Jednoduchou a zábavnou formou předává ty nejdůležitější informace.
Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Práce je napsána přehledně. Významné stylistické a pravopisné nedostatky neshledávám.
Technika citaci, popis i zpracování grafů a obrázků odpovídí ISO normě.
Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:
Individuální přístup a zodpovězení veškerých dotazů těhotných žen má za úkol dostatečné
pochopení důležitosti správné a především pravidelně prováděné péče o orální zdraví svého i
dítěte. Dítě si už od počátku vštěpuje návyk, který ho pak může provázet celý život a zajistit
mu dlouhodobé orální zdraví. Toto poselství v práci autorka jistě předala. Velmi kladně
hodnotím kapitolu 3.5.2 Dentální hygiena u dětí do 3 let, kde autorka přehledně zpracovala
veškeré pomůcky důležité pro orální hygienu u dětí tohoto věku. Přínosné je i porovnání
informovanosti prvorodiček a žen, které už alespoň 1 dítě mají a také porovnání správnosti
informací, které byly především získány od stomatologa a dentální hygienistky nebo z
internetových zdrojů.
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji výborně.
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