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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Práce studentky Marie Šromové je unikátní zejména z důvodu praktického provedení edukačních lekcí
týkajících se problematiky péče o chrup a dutinu ústní u dětí na prvním stupni základní školy. Téma je
velmi aktuální a potřebné a studentka se svou aktivitou zasloužila o posunutí informovanosti cílové
skupiny, což je více než záslužné.
Zpracovaná metodika je velmi kvalitní a vhodně doplněná o vlastnoručně vyrobené názorné pomůcky,
obrázky, pracovní listy apod. Úroveň metodiky/lekcí je objektivně doložena také zpětnou vazbou přímo
od přítomného pedagogického dozoru.
Edukační lekce byly realizovány prostřednictvím CePeZ. Vytvořená metodika je svou kvalitou
perfektním vodítkem pro další osvětové akce, které bude fakulta ve spolupráci s CePeZ do budoucna
realizovat. Sama studentka se postarala i o zaučení svých následovníků, kterým ochotně předala své
know-how a vytvořené materiály. Tímto se práce dostává vysoko nad hranice běžných bakalářských
prací, jelikož ještě dlouho bude mít významný aktivní přínos.
Bylo v plánu představit studentčin projekt také na letošní Studentské vědecké konferenci, která bohužel
vlivem okolností neproběhla. O jejím úspěchu však nemám pochyb.
Studentka se zhostila zpracování bakalářské práce velmi originálně a kreativně. Po celou dobu
zpracovávání práce byla patrna její zapálenost a proniknutí hluboko do problematiky tématu. Studentka
pracovala aktivně, svědomitě, pravidelně využívala konzultací a chodila na ně vždy připravená.
K předkládané práci nemám žádné negativní připomínky a doporučuji k obhajobě.
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