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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Zvolené téma považuji za aktuální a jeho zpracování za velmi přínosné. Pečlivým vstupním vyšetřením získává
dentální hygienistka informace, které jsou nezbytné pro správné ošetření, bezpečnost pacienta i ošetřujícího.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka je zjevně problematikou zaujata. V teoretické části se zabývá správným provedením extraorálního i
intraorálního vyšetření, uvádí podrobně příznaky onemocnění orofaciální oblasti. Praktická část informuje o
reálném stavu získávání dat při vstupním vyšetření. Výsledky vycházejí z dotazníkového šetření pro DH.
Oceňuji rozsáhlý i přehledný seznam literatury domácí i zahraničí.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Výsledky šetření jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů, stanovené hypotézy rozebrány v obsažné
diskuzi.
Přínosnou součástí práce je ATLAS VYŠETŘENÍ VE STOMATOLOGII, který by se mohl stát inspirací pro
jednotlivé praxe DH.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Struktura bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Je rozdělena na část
teoretickou a část praktickou, které na sebe navazují.
V textu jsou drobné gramatické a stylistické nedostatky, které nesnižují srozumitelnost textu.
Uvítala bych výraznější barevné rozlišení grafů a lepší kvalitu některých fotografií. Práce má 75 stran a 13
stran příloh.
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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 jedné položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

