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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Téma práce je velmi aktuální, procento pacientů s fixním retainerem po ortodontické léčbě v populaci stoupá.
Dentální hygienistky vídají tyto pacienty ve své praxi každý den.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka vypracovala text samostatně, jen s několika doporučeními školitele. Prokázala vhled do problematiky a
umění implementovat informace z literárních pramenů.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Problematika fixních retainerů je zpracovaná komplexně, odbornost textu je dostačující pro bakalářskou práci.
Autorka již při členění práce prokazuje, že dostatečně pronikla do dané problematiky. Zajímavé jsou zejména
výsledky dotazníkového šetření mezi dentálními hygienistkami.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Formální stránka práce a její grafická úprava odpovídá nárokům kladených na tento typ práce. Technika citací
odpovídá požadované ISO normě. Stylistika textu je dobrá. Kvalita obrázků by mohla být lepší, detaily jsou málo
viditelné.
Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Praktická část je zajímavá, v dalším výzkumu bylo by vhodné rozšířit soubor
vyšetřených pacientů s fixním retainerem. Jedná se o předběžnou studii.

Otázky k
obhajobě:

Lze provést pískování lingválních ploch dolních frontálních zubů u pacientů
s retainerem?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: Výborně
20.5.2018
Datum:

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

