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Názor školitele na aktuálnost tématu:
Téma bakalářské práce shledávám jako velmi aktuální, zajímavé a přínosné, neboť i přes
soudobé využívání moderních metod během stomatologických zákroků, kam můžeme
zařadit i ošetření dentální hygienistkou, se stále ještě vyskytuje poměrně vysoké procento
pacientů trpících strachem z tohoto ošetření.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Strukturu bakalářské práce hodnotím za velmi ucelenou a přehlednou, splňující normy a
požadavky 3.LF UK v Praze.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):
Odborná úroveň práce, stejně tak její jednotlivé části a kapitoly, splňují požadované
parametry a působí uceleným a přehledným dojmem.

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Technika citací a bibliografické odkazy splňují dané normy. Pravopis a gramatická správnost
byly podrobeny adekvátní, odborné korekci. Stylistika má úroveň absolventa VŠ, nepostrádá
určitou osobitost, zaujetí pro zvolené téma a zároveň čtivost. Kvalita obrázků je zvolena velmi
citlivě, pečlivě, se smyslem pro estetické cítění. Praktická část spolu s jejím grafickým
zpracováním, je přehledná a jednoduchá. Celkově práce působí velmi pečlivým, čistým a
přehledným dojmem.
Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:
Bakalářskou práci hodnotím velmi kladně. Studentka k jejímu zpracování přistupovala po
celou dobu našich konzultací velmi pečlivě a s patrným zaujetím pro celou problematiku. Z
mého pohledu je velmi přínosný i fakt, že studentka svým pečlivým, zaníceným a osobitým
způsobem dokázala tuto problematiku přednést posluchačům studia DH a otevřela tak
plodnou diskuzi na toto téma. Velmi oceňuji i milý, vyrovnaný a přesvědčivý projev
studentky, který zcela určitě přispěl k zájmu respondentů o spolupráci.
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Práci hodnotím Výborně.

Datum,místo: 29.5.2017 Praha

Podpis školitele:

