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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je dobře vybrané. Téma si studentka vybrala po vlastní zkušenosti s jedincem se 

zrakovou vadou. Většina vidících obyvatel naší republiky si čistí zuby, a i přesto tuto činnost 

neprovádí dokonale. Je to hlavně v důsledku nedostatečné výchovy k orálnímu zdraví již 

v dětství. Tyto základní nedostatky se pak projeví v dutině ústní jako zubní kazy nebo 

zánětlivá onemocnění parodontu. Hendikepem nevidomých je, že žádné změny nevidí. 

Pacienti s nižším a středním poškozením zraku své zuby také nemusí dobře vidět. O co více je 

ale poškozen zrak, o to více jsou rozvíjeny jiné smysly a při výchově se učí zaměřovat více na 

jiné dovednosti, jako například hmat, čich, prostorové cítění. 

 

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 se věnuje zrakovému ústrojí, popisuje anatomii, fyziologii a onemocnění 

zrakového ústrojí a nevidomost samotnou. V další části se zabývá dentálními pomůckami a 

komunikací se zaměřením na pacienty se zrakovou vadou. 



V praktické části byl vytvořen dotazník, který autorka částečně vyplňovala spolu 

s nevidomými, část pomohli vyplnit spolupracovníci oslovených center a sdružení se 

zaměřením na péči o zrakově postižené. Své dotazníkové šetření obohatila o kazuistiky. 

 

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. 

Gramatická správnost i kvalita obrázků je vyhovující. U každého obrázku je citován zdroj. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Kladně hodnotím rozhodnutí autorky zpracovat toto téma. Zpočátku byl problém s časovou 

náročností spolupráce s nevidomými, získávání ochotných pacientů, navázání důvěry a 

následně získávání informací od nich,  navázání spolupráce s organizacemi a spolky, které 

pomáhají lidem s postižením zraku a zapojení se do preventivních programů. Studentka se 

aktivně zapojila k plánovaným akcím organizací a navštívila několik center po Česku.  

Na základě získaných informací sestavila leták pro pacienty se zrakovou vadou v Braillově 

písmu a v elektronické podobě.  Pro zdravotnický personál vytvořila stručný informační leták, 

který radí, jak jednat s pacientem se zrakovou vadou. 

 

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

Práci hodnotím stupněm VÝBORNĚ. 
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