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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :
Celkový počet stran: 84
Počet přílohových stran: 9
Názor školitele na aktuálnost tématu:
Téma této bakalářské práce shledávám jako aktuální, neboť v posledních letech, jsou vlivem
vzrůstající tendence odborné, ale i laické společnosti tito a podobně znevýhodnění jedince
postupně integrováni do běžné společnosti a jejích aktivit. S tím rovněž souvisí i snaha o
zlepšení jejich zdravotní péče, která mimo jiné zahrnuje i péči dentální hygienistky.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
S přihlédnutí k náročnosti a neobvyklosti zvoleného tématu, hodnotím strukturu bakalářské
práce za poměrně ucelenou a přehlednou.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Odborná úroveň práce, stejně tak její jednotlivé části a kapitoly, až na nepatrné a zřídka se
objevující nedostatky v podobě použití běžných, namísto odborných termínů, splňují
požadované parametry a působí uceleným a přehledným dojmem.

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Technika citací a bibliografické odkazy splňují dané normy. Pravopis a gramatická správnost
byly podrobeny adekvátní, odborné korekci. Stylistika má celkem dobrou úroveň, nepostrádá
určitou osobitost, zaujetí pro zvolené téma a zároveň čtivost. Kvalita obrázků je dobrá,
promyšlená a má akční charakter. Splňuje potřebné zákonitosti specifické komunikace s
těmito jedinci. Praktická část spolu s jejím grafickým zpracováním, je přehledná a
jednoduchá. Barevné ladění grafického znázornění výsledků zkoumání se jeví mírně
nepřehledné, nicméně poměrně empaticky a působivě zahrnuje barevnou symboliku
významné organizace zabývající se jedinci s poruchami autistického spektra. Celkově práce
působí velmi pečlivým, obsáhlým a přehledným dojmem.
Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:
Bakalářskou práci hodnotím velmi kladně. Studentka k jejímu zpracování přistupovala po
celou dobu našich konzultací velmi pečlivě a s patrným zaujetím pro celou problematiku.
Z mého pohledu je velmi přínosný i fakt, že studentka svým pečlivým, zaníceným a osobitým
způsobem dokázala na tak specifickou

skupinu, kterou jsou právě jedinci s poruchami

autistického spektra, zapůsobit natolik přesvědčivým dojmem, že dokázala vést ošetření
s minimální pomocí jejich rodičů. Díky nadšení, milému a zodpovědnému přístupu studentky
došlo mezi ní a rodiči dětí k vybudování důvěry a projevení zájmu o budoucí spolupráci. Jako
velký přínos spatřuji také v tom, že studentka z vlastních finančních prostředků investovala do
speciálního kurzu pořádaného organizací Nautis, který se zabýval zejména specifiky
komunikace s dětmi s poruchami autistického spektra. Velmi oceňuji odvahu a nadšení
s jakými se studentka tohoto náročného a neobvyklého tématu zhostila.
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Práci hodnotím Výborně.
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