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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy):  

Bakalářská práce má 61 stran, 2 přílohy 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Velmi záslužná práce. O vhodných technikách čištění zubů a zubních náhrad a správných 

pomůckách se hodně píše, ale málo se přenášejí do praxe. A zrovna starší jedinec potřebuje 

více času na vysvětlení i praktický nácvik, déle také bude trvat změna ze zaběhnutého 

každodenního rituálu. Student projevil během svého studia velký zájem o tuto skupinu 

pacientů.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Struktura bakalářské práce odpovídá kladeným požadavkům, obsah je správně členěn do 

kapitol a podkapitol. Chybí zde seznam grafů, tabulek, fotografií. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Teoretická část je rozdělena do dalších kapitol a podkapitol – Stárnutí a stáří, Prevence, Péče 

o dutinu ústní u seniorů, Péče o zubní náhrady, Motivace a instruktáž. Je doplněna vlastními 



fotografiemi i obrázky z internetu. Vhodnější by byly fotografie zubů a dutiny ústní seniorů, 

různých druhů zubních náhrad, praktické ukázky technik čištění i pomůcek.  

V praktické části jsou vyhodnoceny odpovědi vlastního dotazníku. V dotazníku jsou krátké a 

jednoduché otázky a odpovědi, které byli pro seniory srozumitelné. 

Výstupem je návrh informační leták pro seniory.  

 

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

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

Po formální stránce práce splňuje požadavky na ní kladené, obrázky původní a převzaté jsou 

správně popisovány, seznam literatury a citace jsou v normě (nestandartní pro bakalářskou 

práci), drobné gramatické chyby nemají vliv na celkovou práci, odborné chyby jsou 

způsobené starší literaturou. 

 

Dotazy na autorku:  

1. Co byl pro Vás největší problém při psaní bakalářské práce? 

2. Jakou nejčastěji používanou techniku čištění zubů u seniorů jste zjistil a jakou 

byste doporučil? 

 

 

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

Předkládanou bakalářskou práci hodnotím: velmi dobře  
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