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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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Zvolené téma považuji za výrazně aktuální. Problematiku zubního kamene a jeho následků řeší
dentální hygienistky ve svých praxích každodenně a jeho odstraňování je jedním z
nejfrekventovanějších výkonů dentální hygieny.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Zpracování bakalářské práce dokládá zájem autorky o danou problematiku, zabývá se tradičními
postupy i novými metodami a možnostmi odstraňování zubního kamene.
Autorka cituje domácí i zahraniční literární prameny. Seznam použité literatury s převládajícími
domácími zdroji je součástí práce.

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

V teoretické části autorka přehledně zpracovává problematiku zubního mikrobiálního plaku, úzce
souvisejícím se vznikem zubního kamene, jehož vývoj, rozdělení i patologické působení podrobně
popisuje.
Základem praktické části je dotazníkové šetření. Dotazník určený dentálním hygienistkám je
věnovaný dané problematice. Součástí praktické části je i informační brožura pro pacienty a druhá
pro dentální hygienistky.
Oceňuji pěknou diskuzi, ve které autorka podrobně probírá čtyři stanovené hypotézy.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
V textu jsem nenalezla závažnější gramatická ani stylistická pochybení. Tabulky a grafy jsou
zpracované přehledně, obrázky názorné, vždy s uvedeným zdrojem. Příručka pro pacienty je
instruktivní,u příručky pro dentální hygienistky bych doporučila pečlivější grafickou úpravu.
Zpracování bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace.
Rozsah práce: 74 stran textu, 38 stran příloh.
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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 každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

