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1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

3

Téma je stále aktuální. Přestože prevalence zubního kazu ve vyspělých státech v posledních desetiletích klesá,
stále zůstává vysoké procento školních dětí, které mají první nebo druhé moláry postiženy zubním kazem.
Pečetění fisur lze efektivně využít jako součást komplexního přístupu k prevenci zubního kazu a k neinvazivní
léčbě iniciálních kazivých lézí.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka dobře porozumněla problematice tématu.
Počet zdrojů je 65. Autorka čerpala z české i zahraniční literatury.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Znalosti získané z odborné literatury rozpracovává v jednotlivých kapitolách. V textu teoretické části se objevují
chybně citované údaje z uvedených zdrojů. Autorka využila vlastní fotodokumentace v rámci teoretické části.
V praktické části se autorka zabývá dotazníkovou studií s velkým souborem 367 respondentů (165 zubních
lékařů a 202 dentálních hygienistek). Nepřesný je časový údaj období, kdy probíhalo dotazníkové šetření. V
textu je uvedeno od 12.9. 2020 do 15.4. 2020, chybně uvedený údaj se v textu opakuje.
4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

V práci se objevují stylistické chyby a chyby v interpunkcích.
Rozsah práce a grafická úprava odpovídá požadavkům bakalářské práce. V grafické úpravě seznamu obrázků a
grafů se vyskytuje chyba.
Technika citací odpovídá požadované ISO normě.
Rozsah práce: 102 stran textu, 6 stran příloh. Součástí je 38 grafů a 10 obrázků vlastní fotodokumentace.
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Poznámky,
doplňky posuzovatele:

Otázky k obhajobě:

Popište, jak provádíte artikulaci fotokompozitního pečetidla s použitím
kofferdamu, jak máte vyobrazeno ve své fotodokumentacina str. 56?
Popište, jak detekujete zubní kaz ve fisuře pomocí barvivového detektoru
kazu?
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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

