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Posudek školitele 
 

Název práce:  Dentální hygiena u seniorů 

Jméno autora:  Jan Ries, DiS. 

 

Jméno školitele: MUDr. Petra Hůlková 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

71 stran včetně příloh (zpracovaný leták pro edukaci seniorů a vzor vyplňovaného dotazníku). 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Téma práce je velmi aktuální, gerontostomatologie a dentální hygiena seniorů je obor, který 

bude vzhledem k demografické křivce v ČR na vzestupu. Zmapování současné situace je více 

než potřebné. 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce je členěna přehledně, jednotlivé kapitoly i přílohy  na sebe logicky navazují a provádí 

nás tématem bakalářské práce až k závěrečnému výstupu v podobě edukačního letáku. Ten je 

sestaven velmi přehledně. Též grafické zpracování je provedeno s citem pro potřeby seniorů. 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části je velmi přehledne zpracováno téma možné primární, sekundární a terciární 

prevence a hodnocení problematiky samostatnosti seniorů. Ve vyhodnocených letácích je 

patrné, že jej vyplňovali senioři se zachovanou mentální a motorickou samostatností.  

Práce ukazuje, že potřeba dentální hygieny u seniorů bude stále aktuálnější Do seniorského 

věku se dostávají lidé se zachovalejším chrupem a ztráta plné schopnosti se o hygienu dutiny 

ústní postarat vlastními silami klade nové nároky na pečovatele a rodiny seniorů. 

Profesionální hygenisté budou hrát důležitou roli v zachování dobré kvality života i ve 

vysokém věku. 

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

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

Po formální stránce je práce výborná, fotografie z archivu autora jsou vynikající. 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

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

Práci hodnotím jako výbornou. 
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