POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Adriána Šulíková

Vedoucí
práce:

MDDr. Diana Sádovská
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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce

Body
0-4

1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

4

Práce na dané téma je velmi aktuální. Pacientů léčených bisfosfonáty v populaci přibývá. Dentální
hygienistka se s nimi ve své praxi může běžně setkat a měla by vědět, jak se o pacienta správně
pečovat, aby se nemusela obávat ošetření.
2

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

2

Některé citace neodpovídají uvedeným zdrojům odborné literatury. Čísla citací v textu na
některých stránkách neodpovídají uvedeným zdrojům pod čarou na dané straně.
Počet uvedených zdrojů je 23, autorka čerpala z domácí i zahraniční literatury.
3
Samostatné zvládnutí
odborného textu

odborného

problému,

zpracování

získaných

údajů,

2

Kapitoly teoretické části, které se zabývají bisfosfonáty, jejich farmakokinetikou a nežádoucími
účinky rozpracovává autorka dopodrobna. Některé kapitoly týkající se vyšetření a zejména
ošetřování pacienta léčeného bisfosfonáty by mohly být rozpracovány podrobněji.
V praktické části kladně hodnotím velký soubor respondentů dotazníkové studie. A podrobné
rozpracování jednotlivých otázek v dotazníku.
4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická
úprava práce, dodržení publikační normy
Práce je na dobré jazykové úrovni. Občas se vyskytují chyby v korekci. Rozsah práce odpovídá
nárokům kladených na zpracování bakalářské práce. Grafická úprava práce odpovídá pravidlům.
Technika citací neodpovídá požadované ISO normě.
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Body
celkem

10

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaký bude postup v distribuci informačních letáků vypracovaných v rámci
bakalářské práce?
Jaké dávkování se doporučuje při užití makrolidových antibiotik v rámci
antibiotické profylaxe během subgingiválního ošetření?
Jáké schéma ošetření by autorka doporučila v případě přítomnosti
subgingiválního zubního kamene v horní i dolní čelisti u pacienta léčeného
bisfosfonáty?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: Velmi dobře
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

