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Jméno autora:      Pavlína Forétková 

 

Jméno oponenta: Mgr. Petra Křížová, DiS. 

 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy):  96 stran a 9 stran příloh 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je dobře vybrané. Studentka se zaměřila na skupinu tělesně handicapovaných 

osob z pohledu dentální hygieny. 

Je to velmi záslužná práce. Studentka potvrdila svůj kladný vztah k pacientům a velmi 

empatický přístup. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura práce částečně odpovídá požadavkům. V obsahu je struktura dle norem, ale v textu 

je nevhodné členění podkapitol (např. 3.2.5.4.2.2.1. ) 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

V teoretické části uvádí definici tělesného postižení, popisuje jejich příčiny, psychologii a 

edukaci handicapovaných pacientů. V závěru se věnuje jejich dentální hygieně. 

Praktická část je dělená na dotazníkové šetření a následně na prezentaci připravené přednášky 

a nácviku dentální hygieny u vybrané skupiny tělesně postižených. 

Soubor, materiál a metodika: Z metodiky není úplně jasné, na koho je cílený první dotazník. 

Výsledky: Výsledky jsou přehledně zpracovány ve formě textu a grafů.  

Diskuze: Diskuze je dlouhá 7 stran, diskutuje výsledky, hodnotí hypotézy. 



Závěr: Odpovídá požadavkům.  

Literatura částečně nesprávně uvedená 

Přílohy: chybí seznam příloh 

 

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

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

Technika citací částečně odpovídá citační ISO normě doporučené pro bakalářské práce. Grafy 

v práci jsou správně popsány a očíslovány.  

Často opakuje slova či slovní spojení: Strana 10 – Tělesně postižení – na 23 řádcích se 

opakuje 7x 

Diskuze je plná slov jako „zajímavé“, „vzhledem k“ 

 

Dotazy na autorku:  

Vaše druhá hypotéza zněla: „Předpokládám, že 90 %  osob….nikdy nenavštívilo DH“ 

Proč považujete za „zajímavé, že 82% respondentů navštěvuje zubního lékaře …… 

70 % nenavštívilo DH“?  

Zjistila jste kolik DH je schopných spolupracovat s handicapovanými pacienty? 

Kolik ordinací je přizpůsobených pro ošetřování těchto pacientů? 

Kolik pacientů má finance na pravidelné návštěvy u DH? Jestli to není pro ně finančně 

náročné? 

 

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

Práci hodnotím „velmi dobře“.  
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