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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 

Bakalářská práce má 99 stran, 10 kapitol, 2 přílohy 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Velice zajímavá, přínosná práce, s praktickým dopadem v praxi 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Práce má požadované členění bakalářské práce: cíl, úvod, teoretickou část, praktickou část, 

diskuzi, závěr a souhrn. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Cíl i úvod jasně vytyčují hlavní obsah práce. V teoretické části se dozvíme vše o  HIV infekci, 

nalézáme zde poslední vědecké poznatky o tomto viru a statistické výsledky popisující výskyt 

HIV virů v populaci. Zajímavě je zpracovaná kapitola o výskytu viru ve slině a v krvi 

v souvislosti se záněty parodontu, a poznatky o infekciozitě a možnostech přenosu. 

Cílem dotazníkové části bylo shrnutí poznatků o HIV / AIDS u dentálních hygienistek a 

zjištění úrovně znalostí HIV pozitivních pacientů. Soubory byly dostatečné. Zajímavé jsou i 

výsledky vyšetření. 

Pacienti HIV pozitivní lépe zají cesty přenosu, dentální hygienistky jsou lépe seznámeny 

s příznaky onemocnění. Výsledky lze dobře interpretovat do praxe, což velmi doporučuji.  

 

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

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

Práce je napsána velice dobře, je čtivá, technika citací je správná, odkazy literární dobře 

vedené, nejsou chyby pravopisné, kvalita grafů a obrázků je velmi dobrá.  

 



Celkové hodnocení: 

Celkově je práce velmi kvalitní a přínosná. 

 

Otázky:  

1) Jak si studentka představuje konkrétně přenos poznatků svojí práce na širokou 

veřejnost dentálních hygienistek? 

2) Jak si vysvětlujete, že polovina HIV pozitivních pacientů neinformuje zdravotníky o 

své chorobě, i přesto, že zákon to nařizuje? 
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