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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Jana Lejčková 

Název práce: : Dostupnost stomatologické péče pro pražské bezdomovce. 

 

Vedoucí práce: MUDr. Petr Háva, CSc. 

Oponent/tka: Mgr. Petr Matoušek 

Navržené hodnocení: výborně 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně strukturována? 

 

Ano, práce je přehledně a logicky uspořádána. Výzkumná otázka je přesně formulována. Trochu 

zavádějící se mi jeví termín v názvu práce – pražský bezdomovec. Přiznám se, že jsem v práci 

nenašel jeho operacionalizaci – myslí tím autorka bezdomovce na území Prahy, potom by do této 

skupiny patřili i cizinci (např. z Ukrajiny, Slovenska, …), ale o této skupině lidí bez přístřeší 

autorka nepíše a určitě by pro lékařskou péči platila jiná kritéria.  

Závěr práce je dle mého soudu zbytečně obecný a autorka v něm nijak nespecifikuje problémy 

stomatologické péče. Závěr je formulován tak, že je platný i pro ostatní zdravotnickou péči u této 

sociální skupiny – viz otázka/námět na diskusi v závěru posudku. 

 

 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Ano, autorka má kvalitní aparát použité literatury, bohužel se zahraničními zdroji pracuje v menší 

míře, než s českými.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Výzkumný vzorek je kvalitní, vysoce hodnotím, že autorka zahrnula do výzkumného vzorku nejen 

jednu skupinu – například lékaře nebo osoby bez přístřeší, ale všechny skupiny, které se 

stomatologickou péčí zabývají.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Viz poznámka k diskusi – myslím si, že by téma péče o ústní dutinu měla být zpracována 

podrobněji. Argumenty jsou podloženy i rozhovory s lékaři a odborníky a kvalitní odbornou 

literaturou. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
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Ano, citace i parafráze jsou odlišeny. 

 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Výborná. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Vysoce hodnotím především rozhovory s bezdomovci a bezdomovkyněmi, které nejsou snadné a 

jednoduché. 

 

 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 V empirické části práce na základě rozhovorů s bezdomovci a ženami bez domova zmiňujete velmi 

často, že si zuby čistí. Doptávala jste se podrobněji na toto téma – kde, jakým způsobem, protože 

přístup k vodě není v této subkultuře úplně samozřejmý. A navíc, mnoho z nich uvádělo velké 

problémy s kazy, záněty atd. Myslím si, že toto téma mělo být v rozhovorech mnohem širší, než je 

tomu v textu. V použité literatuře například toto téma je zpracováno v samostatné studii 

s vypovídajícím názvem: Homelessness and Oral Health: “It’s hard to brush and floss on the 

streets“. 

 

Velmi podrobným způsobem popisujete rizika, která ošetřování bezdomovců a bezdomovkyň 

s sebou přináší. Zajímala by mne motivace lékařů/lékařek, kteří/které se rozhodli věnovat 

bezdomovcům a bezdomovkyním. Ptala jste se na ni, případně co si o ní myslíte? 

 

Váš závěr je velmi obecný, vlastně se nijak neodlišuje od jiné zdravotní péče poskytované 

rizikovým vyloučeným skupinám např. závislým, prostituujícím.... Má dentální péče nějaká svá 

specifika, odlišnosti od jiných zdravotních služeb, která by zdůvodňovala vlastní koncepci, nebo by 

měla být součástí celkové koncepce/přístupu zdravotní péče k vyloučeným skupinám? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Výborně 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

1. září 2013          Mgr. Petr Matoušek 

 


