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Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :   

Bakalářská práce je rozsáhlá má 89 stran a dvě přílohy, které obsahují 19 stran. Příloha č. 1 - 

dotazník pro odborníky, příloha číslo 2 – dotazník pro pacienty. 

  

Názor školitele na aktuálnost tématu:  

Zvolené téma bakalářské práce je aktuální, autorka se setkává s problematikou při své praxi 

v ordinacích, kdy pacient je ovlivněn marketingovými kampaněmi výrobců dentálních 

pomůcek. Autorka popisuje prioritní úlohu marketingu, zároveň rozebírá, v jaké míře 

marketingové kampaně ovlivňují chování pacienta a práci odborníků. Podtrhuje důležitost 

vhodného stylu komunikace, tak aby její práce nebyla znehodnocena agresivní marketingovou 

kampaní a vedla pacienta úspěšnou dlouhodobou profesionální péčí.  

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Bakalářská práce je členěna do deseti přehledných kapitol s podtituly jednotlivých témat.  

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Cíl práce je jasně formulován a zvolené metody a postupy pokládám za vhodné a přiměřené 

účelu bakalářské práce.    

V teoreticko-metodologické části autorka prokázala schopnost definovat základní pojmy 

marketingu a relevantní vztahy integrace mezi jednotlivými částmi marketingového mixu. 

Jednotlivé fáze marketingových nástrojů jsou rozebírány do detailů, o čem svědčí i velký 

počet citací z odborné literatury. Samostatná kapitola je věnována marketingu ve stomatologii 

(str. 30-34) Za výborný rozbor pokládám kapitolu „Marketingový mix v praxi dentálního 

hygienisty“, zejména vypíchnutí procesu prvního kontaktu pacienta s personálem a působení 

smyslových a materiálních prvků na hodnotu produktu.  Dále hledání možností zda lze získat 

konkurenční výhodu pomocí psychologické hodnoty, která může být chápána jako „věc 

navíc“. 

V praktické části autorka rozpracovala dotazníkové studie a hodnotí zde jednotlivé otázky.   

Byly stanoveny 4 hypotézy, které jsou v samostatné kapitole potvrzeny.    



V závěru autorka shrnuje své zkoumání a definuje, jak významně marketingové kampaně 

působí na veřejnost. Varuje před kampaněmi, které mohou negativně ovlivnit jednání 

pacienta, pokud mu nebude problematika dostatečně vysvětlena odborníky. 

 

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

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

 

 Po formální stránce je práce zpracovaná dobře, citace jsou v textu řádně vyznačeny, seznam 

literatury je ve formě bibliografických odkazů. Autorka dodržela všechny formální stránky 

práce.  

 

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce:  

Autorka definuje svým výzkumem nežádoucí vliv marketingu a marketingových kapaní na 

práci stomatologických odborníků. Výzkum jasně prokázal negativní působení 

marketingových kampaní a snadnou manipulovatelnost laickou veřejností pokud pacient 

dostatečně nespolupracuje s dentálním hygienistou.  

 

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

Práci hodnotím výborně.  
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