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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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Jedná se o aktuální téma, zejména ve vztahu k aktualizovaným doporučením WHO a ČSDS, která silně
doporučují provádět preventivní pečetění fisur.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pronikla hluboko do problematiky pečetění fisur, použila velké množství jak zahraniční, tak tuzemské
literatury.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Autorka na základě dotazníkového šetření získala bohaté informace o aktuálním přístupu odborné veřejnosti
k pečetění fisur, které velmi dobře zpracovala. Možnou výtkou by mohla být absence samostatného klinického
výzkumu ve vztahu k pečetění, ale tento nedostatek je vyvážen velmi dobrým statistickým zpracováním získaných
dat. Plusem je fotografická dokumentace, která by mohla posloužit jako návod pro stomatology a dentální
hygienistky při pečetění fisur.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Jazyková a stylistická úroveň je na vysoké úrovni, zejména pokud přihlédneme k faktu, že čeština není rodným
jazykem autorky. Celkově práce splňuje veškeré požadavky 3. LF UK.
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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

