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Názor oponenta na aktuálnost tématu:
Oceňuji výběr tématu i evidentní zájem až nadšení autorky při jeho zpracování, o to více, že
jsem měla možnost sluchově postižené pacienty ošetřovat a překonávat úskalí s tím spojená.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a část praktickou, které na sebe logicky
navazují. Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
V teoretické části se dočteme o typech sluchového postižení, možnostech vyšetření sluchu, i
kompenzačních pomůckách. Dále autorka rozvádí typy komunikace a komunikační
prostředky osob se sluchovým postižením. Podrobně se věnuje zásadám ošetření těchto
pacientů v zubní ordinaci. K získání dat pro praktickou část byla zvolena metoda
dotazníkového šetření. Autorka sestavila dotazník pro pacienty s postižením sluchu, pro
pacienty se zdravým sluchem a třetí pro personál zubní ordinace. Pomocí nich zjišťovala
nejen znalosti v oblasti dentální hygieny, ale i zvládnutí vzájemné komunikace.

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Ocenila bych přehlednější seznam literatury, rozdělení literárních zdrojů na knižní, články
v odborných časopisech a informace dostupné na webových stránkách.
Gramatické nepřesnosti jsou zanedbatelné, stylistika výborná, kvalita grafického provedení
odpovídající.
Přínos bakalářské práce:
Bakalářská práce má velký přínos pro autorku, které otevřela dveře do světa neslyšících.
Nemenší přínos bude mít pro ty, kteří si ji se zájmem přečtou. A v neposlední řadě osloví
pacienty s postižením sluchu, kteří s pomocí instruktážního videa snáze proniknou do tajů
dentální hygieny a překonají překážky, které jim dosud stály v cestě.
Doplňující otázky:
Dotaz na autorku, zda se bude i ve své budoucí praxi nadále věnovat pacientům s postižením
sluchu.
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