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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Lidí, kteří mají vážné potíže se zrakem v populaci přibývá, a to nejen vzhledem  k zvýšenému 

počtu civilizačních chorob, ale i vzhledem k věku pacientů, zvláště mezi seniory. Není proto 

výjimkou, když se s nevidomým či těžce slabozrakým člověkem setkáme i v ordinaci zubního 

lékaře nebo dentální hygienistky. V kontaktu s nevidomým pacientem je důležitá empatie a 

také individuální přístup. Úkolem zdravotnického personálu v zubní ordinaci je poskytnout 

srozumitelnou formou informace, doporučení i návody, jak bude ošetření v zubní ordinaci 

probíhat a důležité je v komunikaci s pacientem respektovat jeho zrakový handicap.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

 

Hodnocená práce je strukturovaná do předepsaných části bakalářské práce.  Jednotlivé 

kapitoly a podkapitoly teoretické části jsou logicky řazené a snaží se respektovat zadané téma 

práce.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

 

Teoretická část práce je věnována kapitolám, které popisují anatomii a fyziologii zrakového 

ústrojí, ale i oční choroby, zejména nevidomost pacientů a její příčiny. Zvláštní pozornost 



věnuje autorka dentální hygieně a pomůckám, vhodných pro pacienty s tímto handicapem. Do 

teoretické části je správně zařazena komunikace s nevidomým pacientem. Teoretická část je 

doplněna obrázky a fotodokumentací.  

Cílem praktické části je zjistit postoj nevidomých k zubnímu zdraví, zejména pak jejich 

dovednosti v oblasti zubní hygieny.  Práce má stanoveny 3 hypotézy.  Praktická část je 

rozdělena na dotazníkové šetření, které vyplnilo 125 respondentů, šetření doplnilo 8 kazuistik. 

Metodika dotazníkové šetření není zcela jasná. Chybí počet respondentů v souboru, je 

zmiňována pouze návratnost dotazníků. U kazuistik chybí popis metodiky, použité indexy 

atd., které jsem nalezla až v diskuzi k první hypotéze.  

Výsledky dotazníkové šetření jsou přehledné a správně okomentované. Překvapující je, že 

polovina respondentů zubního lékaře nenavštěvuje, nebo pouze při potížích. Důvodem je 

většinou špatná dostupnost, ale i fakt, že nejsou vůbec u zubního lékaře zaregistrováni.  

U kazuistik postrádám shrnutí výsledků, jak byla účinná instruktáž, změny v záznamu  PBI a 

CPITN .   

Diskuse je vedena k navrženým hypotézám, autorka v diskusi využívá poznatky a zkušenosti 

získané v centrech pro nevidomé a z neviditelné výstavy, nebo z pobytu s nevidomými dětmi.  

Výstupem práce je informační leták pro nevidomé pacienty, napsaný v Braillově písmu nebo 

v elektronické podobě, který popisuje přehled dentálních pomůcek a jejich správné použití. 

Druhým výstupem je informační leták pro zdravotnický personál, cílený na komunikaci 

s nevidomým pacientem.  

V závěru práce by měly být shrnuty nejdůležitější výsledky z dotazníkového šetření a 

poznatky z kazuistik.  

 

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

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

 

Citace v seznamu literatury odpovídají citačním normám. Stylisticky je text napsán správně až 

na některé gramatické nepřesnosti. Grafy jsou přehledné, fotodokumentace z přednášek pro 

nevidomé děti je v přílohách.  

  

Celkové hodnocení: 

 

Předložená práce splňuje podmínky předepsané pro bakalářské práce. Autorka upozornila na 

význam správně zvolené komunikace s nevidomým pacientem. Oceňuji přístup autorky 

k zadanému tématu a k pacientům, které zařadila do kazuistik.    

 



Doplňující otázky:  

1. Popište správnou komunikaci s nevidomým pacientem, kdy chcete doporučit vhodné 

dentální pomůcky. Je sólo kartáček, mezizubní kartáček a flosspic vhodnou dentální 

pomůckou, jak popisujete v teoretické části? 

2. Struktura letáku pro zdravotnický personál by měla mít logické řazení. Popis 

nevidomého pacienta, pak před návštěvou, v průběhu návštěvy, po návštěvě. Prosím o 

vysvětlení.  

 

 

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

Práci hodnotím „velmi dobře“.  

       

V Praze 3.6.2015                                           Podpis oponenta: MUDr. Iva Lekešová,CSc 

 

 


