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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Ve své bakalářské práci se autorka zabývá přírodními preparáty používanými pro hygienu dutiny ústní. Toto
téma nebývá často zpracované, tím je publikace zajímavější a přínosnější.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Rozsah publikace i úroveň zpracování dokazuje velký zájem autorky o tuto problematiku. To dokládá i přiložený
seznam použité literatury domácí a zahraniční. Zdroje jsou aktuální a velmi přehledně uspořádané.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

V teoretické části je definován zubní plak, vysvětleny pojmy FARMAKOGNOSIE a FYTOTERAPIE a popsány
nejčastěji užívané přírodní preparáty včetně seznámení s jejich účinky. Dále autorka rozvádí problematiku
přírodního kartáčku MISWAK.
Praktická část je rozdělena do tří oddílů. V první části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření
(dotazník je určený vysokoškolským studentům). Druhou část tvoří kazuistika. Třetí srovnává výsledky dentální
hygieny při čištění kartáčkem MISWAK a jednosvazkovým kartáčkem. Porovnání dopadlo v neprospěch
kartáčku MISWAK.
4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Práce je napsána velmi pečlivě, bez gramatických a stylistických pochybení.
Oceňuji přehlednost tabulek a grafů, i zdařilou fotodokumentaci.
Domnívám se, že svým zpracováním převyšuje požadavky kladené na tento ty publikace.
Rozsah bakalářské práce: 79 stran textu, 4strany příloh. Součástí je 29 obrázků, 3 tabulky, 22 grafů.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Autorky bych se ráda zeptala, zda neplánuje sestavit brožuru na uvedené
téma, určené dentálním hygienistkám a jejich pacientům.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

