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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka popisuje podrobně problematiku nového typu ortodontického aparátu, který se v současné době stále
výrazněji využívá k ortodontické léčbě. Autorka formulovala a postupně ověřovala platnost čtyř stanovených
hypotéz, které byly zaměřeny na srovnání stavu parodontu, úrovně hygieny dutiny ústní a obtíží souvisejících
s ortodontickou léčbou u skupiny pacientů léčených fóliovými aparáty a klasickými fixními ortodontickými
aparáty. Kladně hodnotím její snahu o historický přehled vývoje aparátů obdobného principu a analýzu
aktuálních souvislostí v současné době používaných fóliových aparátů s problematikou dentální hygieny.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala samostatně, docházela pravidelně na plánované konzultace, navštěvovala iniciativně mimo
fakultní pracoviště, na nichž se s fóliovými aparáty standardně pracuje. Prokázala velmi dobrou schopnost
práce s odbornou literaturou, nespoléhala se na „citace citací“ a po celou dobu přípravy práce byla velmi
iniciativní.

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

4

S dostatečným předstihem se začala připravovat na zpracování zvolené problematiky. Odborný text pravidelně
konzultovala a upravovala. Získané údaje (dotazníková studie 40 ortodontických pacientů) jsou zpracovány do
grafů a tabulek. Nenacházím odborná pochybení. Pracovala kreativně a samostatně.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Po formální stránce neshledávám v předkládané práci zásadní nedostatky. Jazyková a stylistická i grafická
úroveň odpovídají požadavkům kladeným na tento typ písemné bakalářské práce.
Práce má 79 stran, 36 obrázků, 15 grafů a 4 přílohy.
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celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Dobře zvolené téma, při větším souboru a rozsáhlejším výzkumu bych
předpokládala rovněž statistické zpracování dat.

Otázky k
obhajobě:

Jaká jsou, dle názoru autorky, nejvýraznější úskalí terapie fóliovými aparáty
z hlediska zdraví parodontu a dentální hygieny?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
Předpokládanou práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce:
výborně
Datum:
Podpis:

10. 5. 2018
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

