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Bakalářskou práci studentky Kateřiny Šrámkové hodnotím velmi kladně. Téma práce je aktuální a více 

než potřebné. Studentka se zhostila zpracování práce výborně.  

V teoretické části práce studentka zmiňuje všechna podstatná teoretická východiska k dané 

problematice a upozorňuje na důležitou, avšak obecně podceňovanou, problematiku souvislosti 

onemocnění diabetes mellitus a onemocnění dutiny ústní. V praktické části práce studentka dokládá 

nevalnou úroveň znalostí pacientů k dané problematice výsledky průzkumného šetření, v diskuzi 

srovnává své výsledky s výsledky obdobných průzkumů a navrhuje konkrétní opatření na zlepšení 

situace. Cenným výstupem práce je studentčin velmi kvalitní informační leták, který je vhodné cílové 

skupině distribuovat. 

Studentka pracovala velmi aktivně a svědomitě se zájmem o zpracovávanou problematiku. V práci 

neshledávám závažnější nedostatky. 
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