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  Vedoucí práce  

 

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce  

Bod
y 

 0-4 

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4 

 Problematika je velmi aktuální a není v současné české odborné literatuře nijak zpracované. Autor hodnotí 
současnou podobu autonomie DH v ČR, možnosti vzdělávání a porovnává legislativu v ČR s legislativou ve 

Spojených státech amerických, ve Velké Británii a na Slovensku. Praktická část přináší velmi zajímavé výsledky 

pro odbornou veřejnost. 
 

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

4 

 

 Autor pracoval samostatně, jen s některými doporučeními školitele. Čerpal celkem ze 101 zdrojů, převážně 

zahraničních. Z velké části se jedná o legislativní normy jednotlivých států USA.  
 

3 

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu 
4 

 

 Znalosti získané z odborné literatury dopodrobna rozpracovává v jednotlivých kapitolách teoretické části. 

Získané informace na závěr shrnuje ve dvou přehledných tabulkách.  
V praktické části se autor zabývá dotazníkovou studií, pro kterou vypracoval tři typy dotazníků.  Pro zubní 

lékaře, pro dentální hygienistky a dotazník pro dentální hygienistky zkoumající jejich profesní autonomii. Autor 
pracoval s velkým souborem 279 respondentů (151 zubních lékařů a 128 dentálních hygienistek). 

 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy 

3 
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 Práce je na velmi dobré jazykové a stylistické úrovni.  

Občas se v práci objevují drobné nepřesnosti v překladu odborné terminologie ze zahraničních zdrojů. 

Rozsah práce a grafická úprava odpovídá požadavkům bakalářské práce.  

Grafy a tabulky v praktické části jsou přehledně zpracovány.  

Technika citací odpovídá požadované ISO normě. 

Rozsah práce: 91 stran textu, 19 stran příloh. Součástí je 31 grafů a 3 tabulky. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:   

 

 Otázky k 
obhajobě:  

 

    

 Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě   

  Doporučuji k obhajobě   

 Návrh klasifikace práce:   

  Výborně  

 Datum: 7.8.2020  

    

 Podpis:   

  * nehodící se vymažte nebo škrtněte  

 

 

 

 

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 

 

 


