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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce

4

Téma bakalářské práce je aktuální. Bakalářská práce je zaměřená na ženy samoživitelky, které jejich
tíživá situace dovede až do azylového domu. Zvolené téma je dobře vybrané. Zpracování této
problematiky považuji za velmi přínosné.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Práce byla samostatně zpracována. Autorka se snažila proniknout do problematiky těchto
samoživitelek a jejich přístupu k DH. Cílem bylo zjistit stav orálního zdraví těchto žen a jejich dětí.
Z přehledu prokázala práci s literaturou z domácích i zahraničních pramenů.

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

3

V teoretické části autorka charakterizuje sociální zařízení i klienty azylových domů. Popisuje zdraví
socio-ekonomicky slabších obyvatel. Zaměřuje se hlavně na dutinu ústní a dentální hygienu doma i v
ordinaci dentální hygienistky.
Praktická část je zaměřena na vytvoření vlastního dotazníku, jeho distribuci a následné zhodnocení a
zpracování výsledků.
Součástí práce je připravená prezentace, která byla ve zkrácené formě vytištěna a předána do
azylových domů i se základními pomůckami pro domácí dentální hygienu.
Menší slabinou je velikost souboru praktické části práce. Odpovídá však možnostem studentky a
nesnižuje výrazně hodnotu pohledu na tuto problematiku.
4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
2
Členění celé bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Práce je
dělena do kapitol a podkapitol ve správném poměru.
Technika citací a správnost bibliografických odkazů respektují doporučovanou ISO normu. V textu
nalézám jisté stylistické neobratnosti, které však nesnižují odbornou kvalitu textu.
Práce je doplněna o vlastní fotodokumentaci a obrázky. Kvalita obrázků je vyhovující. U každého
obrázku je citován zdroj.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Zpočátku byl problém s časovou náročností spolupráce s azylovými domy.
Následně byl problém i s matkami a s dětmi. Epidemiologická opatření, vládní
rozhodnutí omezila možnost kontaktu v domovech. Složitější bylo i navázání důvěry
a následně získávání informací od nich. Byla to dlouhodobá a náročná práce.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
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KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

