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Hodnocení bakalářské práce 
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Jméno školitele: MUDr. W. Urbanová 

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : 69 stran, z toho 3 strany přílohy 

 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je pro dentální hygienistky vysoce aktuální - během jejich budoucí praxe se 

z dotazy na bělení zubů setkají téměř každý den.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

 

Všechny části práce strukturou odpovídají  požadovaným kritériím. 

 Členění do jednotlivých  kapitol je přehledné a nepostrádá logickou návaznost. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

 

Odborná úroveň práce splňuje nároky kladené na tento typ práce v rámci  bakalářského studia. 

Je zřejmé, že odborná problematika je absolventkou zvládnuta a pochopena. Uvedené formy a 

metody bělení zubů jsou v jednotlivých kapitolách dostatečně popsány, velmi přínosná je 

kapitola 3.2.2. kde autorka na kasuistice přesně popisuje průběh bělení a rekapituluje 

poznatky pacienta během zákroku. Výsledky přináší zajímavé poznatky o informovanosti 

pacientů o bělení obecně a je zde i přínosné statistické zhodnocení souvislostí jednotlivých 

odpovědí. 

 



 

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů, 

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

  

Technika citací i seznam literatury jsou precizně zhotoveny podle platných norem. 

Významné gramatické chyby nejsou zjevné, stylizace textu je dobrá. Kvalita obrázků je 

dostačující pro potřeby bakalářské práce. U každého obrázku je uvedený zdroj. 

Grafy i tabulky jsou přehledně popsány. 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

 

Práce přehledně shrnuje dostupné poznatky o bělení zubů. V praktické části práce bylo 

zjištěno, že ženy více dbají na estetiku úsměvu a mají vyšší zájem o bělení. Dále výsledky 

ukazují, že informovanost o této tématice je mezi pacienty nedostačující – zde může zubnímu 

lékaři výrazně pomoci právě dentální hygienistka, proto musí tuto problematiku ovládat. 

 

 

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): 

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně. 
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