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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Zadání práce se týká velice aktuálnosti problematiky v oblasti zubního lékařství, především týkající se
požadavků našich pacientů
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 1
domácích i zahraničních literárních pramenů
Uchazečka pracovala systematicky a samostatně. Prokázala snahu se seznámit s problematikou, ale velké
množství citací (69) vneslo do práce chaos, kdy čtenář se může domnívat, že se jedná o absolutně škodlivou
metodu, což pramení z neznalosti základu a neznalosti věci.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Autorka nepřesně v závěru práce uvádí výsledky svého šetření. Správně uvádí, že bělení zubů motivuje pacienty
k pečlivějšímu provádění dentální hygieny. Uvádí správně legislativu. V praktické části prokázala schopnost
přehledného zpracování získaných dat.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

1

Body
celkem

Formální a grafická úprava odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Citace jsou správně v ISO
normě. Stylisticky jsou patrné drobné nedostatky.

8

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Nadměrné množství citací, které způsobují nepřehlednost v teoretické části,
tím práce přesahuje zadané bakalářské téma. V praktické části je pouze malý
počet respondentů a chybí srovnání s jiným prostředkem například na bázi
carbamid peroxidu.
1. Jaké znáte prostředky pro domácí bělení? (složení, použití)
2. Co Vám práce přinesla pro Vaši práci v zubní ordinaci?
3. Váš názor na současné možnosti indikace bělení zubů v praxi?
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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 jedné položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

