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Bakalářská práce je napsána v rozsahu 50 stran odborného textu. Obsahuje abstrakt
v českém a anglickém jazyce, 6 stran příloh, seznam grafů a tabulek. Literatura, ze které
studentka vycházela při zpracování své bakalářské práce je dostatečně obsáhlá, vhodným 
způsobem zvolená a obsahuje celkem 23 publikací.

Volba tématu
Téma pro bakalářskou práci je z hlediska vhodnosti a potřebnosti vyhovující, neboť se zabývá 
problematikou péče o dutinu ústní na lůžkovém oddělení, která je mnohdy u 
hospitalizovaných pacientů opomíjena a podceňována. Volbu tématu zvolila studentka i 
s ohledem na to, že pracuje jako dentální hygienistka a mohla tedy ve své práci zhodnotit již 
své získané zkušenosti. Domnívám se, že tato problematika nebyla doposud zpracována tak 
kompletně, jako autorkou v bakalářské práci.

Klinická část
Práce je logicky strukturována, abstrakt a výčet klíčových slov plně odpovídá obsahu. Úroveň 
jazykového zpracování je na dobré úrovni, citace a odkazy na odbornou literaturu odpovídají 
požadavkům. Teoretická část se zabývá anatomií dutiny ústní, onemocněním, které má 
souvislost s hygienou dutiny ústní a vymezuje požadavky na správnou ústní hygienu. Klinická 
část práce obsahuje veškeré oblasti ke kompletnímu pochopení důležitosti správné a vhodné 
péče o dutinu ústní.



2

Praktická část
Praktická část je zaměřena na zjištění vědomostí zdravotních sester a zdravotnických 
asistentů v péči o dutinu ústní u hospitalizovaných nemocných. V empirické části bakalářské 
práce si studentka zvolila 4 cíle a 6 hypotéz. Cílů v bakalářské práci bylo dosaženo, hypotézy 
byly vyhodnoceny. Na empirické části práce pracovala studentka zcela samostatně. Pro 
přehlednější vyhodnocení získaných dat by bylo vhodnější nejprve vyhodnotit jednotlivé 
položky dotazníku a posléze vyhodnotit souvislosti mezi jednotlivými položkami. Práce by tím 
působila přehlednějším dojmem. V empirické části nesouhlasí čísla tabulek a čísla otázek 
uvedených na konci práce a čísly a otázkami uvedenými v empirické části práce.

Přílohy 
Práce má 6 stran příloh, které obsahují dotazník a tabulku poukazující na stav chrupu 
obyvatel ČR. Tabulka však je bez bližšího popisu.  

Formální zpracování práce
Rozsahem a zpracováním práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  Po 
formální stránce se v práci místy objevují drobné nepřesnosti a gramatické chyby. Tyto 
nedostatky však nesnižují celkovou kvalitu práce a přisuzuji je nepozornosti studentky.

Celkové hodnocení práce: 

Práci hodnotím pozitivně a to především kompletním zpracováním problematiky péče o 
dutinu ústní na lůžkovém oddělení. Studentka po dobu zpracování bakalářské práce 
projevovala zájem o danou problematiku.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě 
s klasifikací  
                     VÝBORNĚ

Otázky a připomínky k obhajobě práce:
1) Uveďte příklad konkrétní edukaci zdravotních sester a asistentů v oblasti péče o dutinu 
ústní u hospitalizovaných nemocných.

V Praze, dne  9.6.2011                                                                     Mgr. Miluše Kulhavá




