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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :Bakalářská práce o obsahu 80 stran včetně 

příloh. 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu: Orální zdraví u seniorů je specifickou záležitostí s 

ohledem na rozdělení seniorů dle věku do tří kategorií. 

1.) 65 -74 let: samostatnost s nižší manuální zručností 

2.) 75 -84 let: snížení manuální zručnosti pro nové techniky 

3.) 85 a více let: otázka soběstačnosti pomoc další osobou 

Důvodem výběru je aktuálnost problematiky a nedostatečná informovanost a zájem o DH ze 

strany seniorů 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:Práce je rozdělena do osmi hlavních oddílů: 

Cíl, Úvod, Teoretická část,Praktická část, Diskuse, Závěr, Shrnutí  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): Cíl teoreticé části objasnění teorie   

stárnutí a s tím spojenými celkovými problémy jedinců nad 65 let. 

Cíl praktické části . Zvýšení frekvence návštěv u zubního lékaře a dentální hygienistky. 

1. Cíl práce:Podíl seniorů vlastníci snímatelné zubní náhrady, informovanost, návyky a 

           domácí péče o dutinu ústní  

2. Úvod: Stárnutí populace a fyziologické změny v těle jedince nad 65 let . 

3.  Teoretická část : objasnění termínu  stárnutí 



rozdělení seniorů do tří skupin: 1./ 65 – 74 let 

                                                   2. /75 – 84 let 

                                                  3./ 89  a více let 

       -   fyziologické změny 

       - příčiny onemocnění zubů, poškození zubů a přilehlých tkání 

          4. Nežádoucí účinky léků  projevující se v dutině ústní 

          5.   Komunikace a motivace seniorů 

          6.  Stomatologické vyšetření u starších pacientů 

          7.  Stomatologická protetika 

          8.  Pomůcky k domácí péči o dutinu ústní 

          9.   Techniky čištění zubů 

        10. Péče o zubní náhrady 

Práce je dle obsahu na průměrně dobré úrovni vzhledem k tématu, které bylo pro studentku 

zprvu dost obtížně uchopitelné tak, aby byl výsledek po několikerém hodnocení uspokojivý. 

V několikerém čtení jsme se dobraly součastné podoby práce., která nakonec uspokojivě 

objasňuje  problematiku stáří  a s ním spojených přidružených problémů,které objasňuje a 

částečně řeší.                               

V praktické části, která byla vedena dotazníkovým šetřením (se100%návratností   dotazníků,). 

vyčlenila studentka  hypotézy ,jejich výsledky přepracovala do 18 grafů. 

Závěr: Ze stanovených hypotéz , byly splněny 3. Čtvrtá hypotesa se nepotvrdila, tedy je 

pozitivní,že stále více jedinců vstupuje do pokročilého věku s vlastním chrupem. 

 

  

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

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): Vzhledem k několikerému 

čtení a dlouhodobým úpravám jsme se dopracovaly ke správné technice citací,správnému 

pravopisu, slovosledu ,stylisticea gramatické správnosti. 

Potvrdily jsme správnost bibliografických odkazů..Kvalita obrázků je vyhovující. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: Přínos práce vidím v částečném zmapování 

věkové kategorie obyvatelstva a zjištění, že populace ČR stárne, máme poměrně velikou 

skupinu seniorů nad 65let a časovou omezenost prací, které by uspokojivě byly schopné 

zvládnout kompletní  ošetření seniorů včetně zprodlevy s  omezeným krytím nároků pacientů 

ošetřených přes  součastný pojišťovací systém. 



 

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