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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je dobře vybrané. Téma si studentka vybrala proto, aby ukázala na 

problematiku orálního zdraví u svěřenců dětských domovů. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Členění celé bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Práce 

je dělena do kapitol a podkapitol ve správném poměru. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Teoretická část popisuje anatomii, fyziologii a nejčastější onemocnění v dutině ústní v tomto 

věku, zabývá se dentálními pomůckami a preventivními opatřeními. V kapitole se věnuje 

organizací v dětských domovech (DD), legislativou s tím spojenou, stravováním i zubní péčí. 

K získání informací pro praktickou část se rozhodla použít dotazníky. Sestavila dva 

dotazníky: pro děti a pro vychovatele. Pro potvrzení výsledků provedla vyšetření, a následnou 

instruktáž a motivaci.  

 



Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů, 

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

Technika citací a správnost bibliografických odkazů respektují doporučovanou ISO normu.  

V textu nalézáme jisté stylistické neobratnosti, které však nesnižují odbornou kvalitu textu. 

Gramaticky správně. Kvalita obrázků je snížená.  

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Kladně hodnotím snahu vychovatelů o preventivní návštěvy u zubního lékaře, kam pravidelně 

dochází se svými svěřenci. Dle legislativy dodržují i správné stravování a kupují pomůcky pro 

dentální hygienu. Bohužel je vidět malá edukovanost personálu v této oblasti a zde je další 

prostor pro zlepšení . 

 

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): 

Práci hodnotím stupněm  výborně. 
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