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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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Přírodní a bio produkty se v posledních letech hojně rozšířili do našich obchodů a to do všech
kategorií včetně kosmetiky. Bohužel, ne všechny produkty jsou tak kvalitní, jak se prezentují. Proto je
důležité, aby i dentální hygienistky měly přehled, co se nabízí na trhu, mohly pacientům adekvátně
odpovědětt na otázky a případně jim doporučit produkt, který bude vhodný přímo pro ně. Autorka
přináší vhled do této problematiky a zasvěcuje nás do množství přírodních přípravků nabízených na
českém trhu.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka byla v průběh psaní své bakalářské práce velmi proaktivní, bylo poznat, že ji téma zajímá. Ve
své práci využívá dostatek českých i zahraničních zdrojů, přestože k tomuto tématu je velmi málo
odborné literatury.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V teoretické části bakalářské práce se autorka věnuje farmakognosii a fytoterapii. Dále předkládá
přehled základních přírodních preparátů a v neposlední řadě vysvětluje, co to znamená certifikovaná
kosmetika a bioprodukty. Na závěr nám prezentuje několik přírodních preparátů, které jsou dostupné
na českém trhu, včetně přírodního kartáčku miswak.
Praktická část práce je rozdělena do 3 úseků: dotazníkové šetření mezi vysokoškolskými studenty s
cílem zjistit, jejich přehled v problematice přírodních preparátů, dále je zde prezentována kazuistika,
kdy klient používal přírodní kartáček miswak a na závěr je fotograficky zpracováno srovnání sólo
kartáčku a přírodního kartáčku miswak.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Citace a
bibliografické odkazy uvádí autorka správně, text je gramaticky v pořádku a je srozumitelný. Kvalita
obrázků, tabulek, grafů a fotografií je v pořádku.
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v jedné položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

