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Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Vzhledem k poměrně velkému množství osob s tělesným handicapem a důležitosti zachování 

jejich orálního zdraví považuji informovanost pacientů i ošetřujícího zdravotnického 

personálu za podstatné a zvolené téma za velmi aktuální. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Struktura bakalářské práce odpovídá daným požadavkům. Publikace je rozdělena na část 

teoretickou, na níž navazuje praktická část a přílohy. Dělení do kapitol a podkapitol je 

vyhovující. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Autorka se věnuje s velkým zájmem edukaci v oblasti dentální hygieny u tělesně 

handicapovaných osob. 

V teoretické části skenuje zásady spolupráce z hlediska psychologie, komunikace a edukace. 

V praktické části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na dostupnost 

stomatologické péče a její kvalitu. 

Dále se autorka věnovala realizaci edukačních přednášek a workshopů o dentální hygieně pro 

osoby s tělesným handicapem. 



V neposlední řadě je bakalářská práce věnována zdravotníkům. Výstupem je informační leták 

shrnující doporučení ohledně komunikace s handicapovanými a přístupu k nim 

 

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

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

Oceňuji přehledný a obsáhlý seznam literatury, výbornou kvalitu grafického zpracování i 

fotodokumentaci. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Přínos bakalářské práce vidím nejen v možnosti edukace handicapovaných respondentů, ale i 

poučení zdravotníků formou informačního letáku, který jim pomůže lépe pochopit osobnost 

pacienta a vytvořit vztah plný důvěry a porozumění. Práce byla vypracována s mimořádným 

zaujetím autorky pro danou problematiku. 

 

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

Práci hodnotím stupněm VÝBORNĚ. 
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