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  Vedoucí práce  

 

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

 0-4 

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3 

 Praci hodnotím jako aktuální vzhledem ke stoupající popularitě užívání plak detektorů během 

ošetření u dentálních hygienistek nejen u dětských, ale zejména dospělých pacientů.   

2 
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a 
přehled domácích i zahraničních literárních pramenů 

4 

 

 Autorka velmi dobře porozuměla problematice tématu.  
Počet zdrojů je 37. Autorka čerpala převážně ze zahraniční literatury.  

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

4 

 

 Autorka pracovala samostatně, jen s některými doporučeními školitele. 
Znalosti získané z odborné literatury dopodrobna rozpracovává v jednotlivých kapitolách. Na 

závěr shrnuje získané informace v přehledné tabulce. Kladně hodnotím užití vlastní 

fotodokumentace v rámci teoretické části. 
V první polovině praktické části se autorka zabývá dotazníkovou studií s velkým souborem 152 

respondentů. V druhé polovině praktické části autorka porovnávala na souboru 20 pacientů kvalitu 

odstranění biofilmu s předchozím obarvením a bez předchozího obarvení detektory plaku. 

 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická 
úprava práce, dodržení publikační normy 

4 

 Práce je na velmi dobré jazykové a stylistické úrovni. Rozsah práce a grafická úprava odpovídá 

požadavkům bakalářské práce.  
Grafy a tabulky v praktické části jsou přehledně zpracovány. Kvalita fotodokumentace souboru 

pacientů je vysoká, detaily barvení plaku jsou dobře viditelné. 
Technika citací odpovídá požadované ISO normě. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:   

 

 
Otázky k 
obhajobě: 

Jaký detektor plaku by si autorka na základě získaných informací vybrala 

pro svou praxi a proč? 
 

 
 Jaké jsou výhody pro ošetřujícího a jaké pro pacienta při použití plak 

detektorů v rámci ošetření dentální hygienistkou? 
 

    

     

 
 

  
 

 Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě   

 Návrh klasifikace práce: Výborně  

 Datum: 29.5.2019  

    

 Podpis:   

    

 

 

 

 

 

 

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 

BODY KLASIFIKACE  

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 

 


