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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
Problematika vzniku zubního kamene a metody jeho odstranění jsou v literatuře a praxi opakovaně
probírány a odborné veřejnosti známy. Práce je sestavena jako přehled aktuálních poznatků.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Práce je shrnutím aktuálních poznatků na základě literárních zdrojů z české a slovenské literatury.
Jako zdroje použitých obrázků jsou uvedeny jejich elektronické adresy. Některé uvedené citace jsou
však nepřesné.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
2
Práce je logicky sestavena. Některé údaje jsou však nepřesně formulovány. Výsledky získané
z dotazníkového šetření nejsou označeny jako výsledky vlastního výzkumu, ale zobecněny.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
2
Práce je zpracována dle platných norem 3.LF UK v Praze, s gramatickými chybami stylistickými
nedostatky. Grafy jsou přehledné, jejich popisky jsou uvedeny na různých stranách.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

Nedoporučuji publikovat autorkou vytvořenou Příručku pro dentální
hygienistky, pro chyby a zavádějící obsah. Nelze souhlasit s formulací že
Pro správnou detekci kamene je vhodné provést index CPI-TN: orientační
parodontální index, který se provádí v zubních sextantech pomocí sondy
WHO (str. 92)
Zavádějící je i věta: Adaptace je přizpůsobení nástroje k povrchu zubu (str.
96)
Problematické je všeobecné doporučení „dle výzkumu“ ohledně
doporučovaných zubních past a ústních vod.
Vysvětlete, prosím, Vaše konstatování ze strany 6 Vaší práce:
Dříve většina lidí vlastnila jeden klasický kartáček a neměla tušení, jak by
měl být nakloněný, jaké by měl mít vlákna nebo proč je vlastně tak důležité
si zuby každý den čistit. ……
Vysvětlete postup práce při odstraňování zubního kamene ručními nástroji.
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

