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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce  
Body 
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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4 

 V bakalářské práci se autorka zabývá významem a použitím detektoru plaku v ordinaci dentální 

hygienistky. Zubní mikrobiální povlak je prokázanou příčinou onemocnění tvrdých i měkkých 

zubních tkání dutiny ústní. 

Téma považuji za velmi aktuální. 

 

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

4 

 

 Zpracování bakalářské práce dokládá velký zájem autorky o danou problematiku. 

To dokazuje i přiložený seznam literárních zdrojů domácích i zahraničních. 

Zdroje jsou aktuální a velmi přehledně uspořádané. 
 

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

4 

 

 Obsahem teoretické části je definice zubního plaku, dále jsou uvedeny dostupné poznatky týkající 

se plak detektorů. 

V další kapitole seznamuje autorka čtenáře s konceptem Guided Biofilm Therapy, tedy s Řízenou 

léčbou biofilmem. 

Praktická část bakalářské práce je rozdělena na dvě části. První zpracovává dotazníkové šetření 

určené dentálním hygienistkám. 

Druhou část tvoří zjištění efektivity obarvení biofilmu před ošetřením pacientů. 

Cílem výzkumné části je potvrdit či vyvrátit čtyři stanovené hypotézy, které autorka probírá ve 

velmi pěkné diskuzi. 

 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická 
úprava práce, dodržení publikační normy 
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 Práce je napsaná pečlivě, bez gramatických a stylistických pochybení. 

Oceňuji přehlednost tabulek a grafů i kvalitní vlastní fotodokumentaci autorky. 

Domnívám se, že práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ publikace. 

Rozsah práce: 76 stran textu, 16 stran příloh. Součástí je 18 obrázků, 7 tabulek a  12 grafů. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:   

 

 
Otázky k 
obhajobě: Plánuje autorka ve své budoucí praxi využití konceptu GBT? 
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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 

 

 


