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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : bakalářská práce má 74 stran a 14 stran
příloh
Názor oponenta na aktuálnost tématu:
Zpracování vybraného tématu považuji za velmi přínosné a aktuální. Povědomí laické, ale i
odborné veřejnosti o problematice autismu není dostatečné a přináší mnohá nepochopení a
zbytečná nedorozumění nejen v ordinaci zubních lékařů a DH.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Struktura bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace, tj.
rozdělení na část teoretickou, na kterou navazuje praktická část. Správné je i dělení do kapitol
a podkapitol
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Precizně zpracovaná teoretická část uvádí definici autismu, možné příčiny vzniku, možnosti
diagnostiky a terapie. Uvádí vliv poruchy autistického spektra na orální zdraví, zabývá se i
možnostmi překonání komunikační bariéry u dětí s PAS.

Praktická část byla zpracována metodou dotazníkového šetření, osloveni byli rodiče
autistických dětí. Dále autorka uvádí tři kazuistiky, ve kterých nacházím odborné nedostatky,
např.: Pacient nosí sundavací rovnátka, ….dalšímu pacientovi řezali uzdičku v celkové
narkóze….., pacientka ve třetí kazuistice trpěla brekem
Za cenný považuji výstup bakalářské práce, brožuru pro personál stomatologických ordinací.
Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Shledávám drobné gramatické a stylistické nepřesnosti, které nebrání pochopení práce.
Tabulky jsou přehledné, u grafů bych uvítala výraznější barevné rozlišení. V seznamu
literatury nacházím nedostatky, dále nehodnotím.
Celkové hodnocení:
Práce byla zpracována s evidentním zájmem o danou problematiku ze strany autorky.
Doplňující otázky:
1) V příkladech jednotlivých pacientů hodnotí autorka inteligenci dětí i jejich rodičů.
Jakým způsobem došla k závěrům? (IQ test?)
2) V informačním letáku nabízí autorka provádění bezplatné dentální hygieny ve
FN KV. Ráda bych se zeptala, jak bude projekt probíhat?
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Předloženou práci hodnotím jako velmi dobře
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