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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :  78 stran včetně příloh 

 

Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma je velmi aktuální a jedinečné. Jeho aktuálnost spočívá v tom, že jsou na 

jednom místě shromážděny informace a návody k použití přístrojů k odstranění 

zubního kamene, které jsou denně používány v praxi.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Předkládaná  práce  je přehledně  členěna do  jednotlivých  kapitol  dle  norem  a  

požadavků  3. LF  UK  v Praze. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Předkládaná práce je na velmi dobré odborné úrovni. V teoretické části je 

v jednotlivých kapitolách přehledně popsána funkce, použití a indikace jednotlivých 

přístrojů k odstraňování zubního kamene. Jsou zmíněny i kontraindikace použití 

jednotlivých přístrojů.  

Významnou část v jednotlivých kapitolách tvoří i hygienické pokyny při práci 

s jednotlivými přístroji. 



V praktické části autorka formou detailně popsaného dotazníkového šetření hledá 

odpovědi na vytčené cíle a vyslovené hypotézy. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou přeneseny do komentovaných grafů. 

Velmi přínosnou částí práce je Leták pro dentální hygienistky, který obsahuje souhrnné 

informace pro práci s uvedenými přístroji. 

 

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

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

Po  formální  stránce  práce  odpovídá  požadavkům  kladeným  na  bakalářskou  práci.  

Drobné pravopisné chyby (shoda podmětu s přísudkem) lze tolerovat. Kvalita fotografií 

a grafů je na velmi dobré úrovni. 

  

Celkové hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky:  

1. Znáte nějaké medikamentozně podmíněné gingivitidy? 

2. Jak si vysvětlujete ne zcela přesné dodržování hygienických požadavků při práci 

s jednotlivými koncovkami? 

3. Kterému z Vámi uvedených přístrojů byste dala přednost a proč? 

 

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

Práci hodnotím výborně. 
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