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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
Autorka zvolila zajímavé a v současné době velmi frekventované téma.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka se snažila o samostatné zpracování zvoleného tématu Práce s literaturou odpovídá
požadavkům kladeným na tento typ práce. Pozitivně hodnotím postup autorky, v němž se snaží
získané teoretické poznatky aplikovat na profesi dentální hygienistky.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

V oddílu teoretické části bakalářské práce, v němž se autorka snaží o definici kvality života jsou
nedostatky, které, i přes patrnou snahu autorky, vyplývají z ne zcela přiměřené úrovně jejích znalostí
z oborů sociologie a psychologie.
V experimentální části je soubor charakterizován v části „Výsledky“, což je špatně.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3
Práce je po formální stránce yypracována uspokojivě, v textu jsou četné stylistické nedostatky, stavba
vět je mnohde problematická. Grafická úprava je dobrá.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Co autorka považuje za závažný problém při hodnocení kvality života
studentů oboru dentální hygieny?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
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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

