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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu /      

Členění kapitol, návaznost   /    

Práce s odbornou literaturou   /      

Rozsah   /    

Metodika 

Cíle práce  /      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací /      

Vhodnost a správnost použitých metod /      

Popis, vysvětlení použitých metod /      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  /      

Přehlednost, jasnost /      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  /     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  /     

Rozsah  /     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  /      

Dosažení stanovených cílů /      

Význam pro praxi, osobní přínos /      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony   /    

Stylistika  /     

Gramatika   /    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  /     



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Míra shody 0 %, není plagiát. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Anna Bártová je autorkou bakalářské práce na téma ,,Péče o chrup u pacienta s fixní 

protetickou prací.“ Myslím si, že studentka zvolila velice zajímavé a aktuální téma, protože hlavní 

problém v péči o fixní protetické náhrady, je neinformovanost pacientů a malá návštěvnost dentální 

hygienistky.  

Praktická část má kvantitativní charakter. Je založena na dotazníkovém šetření, kterým studentka chtěla 

zjistit, jaké povědomí mají klienti v péči o fixní protetickou práci při jejím předání. Studentka si 

stanovila 5 výzkumných otázek. Hlavním cílem výzkumné části bylo zjištění informovanosti pacientů 

stomatologické ordinace v oblasti péče o fixní protetickou práci a vytvoření edukačního materiálu pro 

pacienty s fixní protetickou prací. 

Oceňuji u studentky vytvoření velmi pěkného instruktážního letáčku se stručným popisem používaných 

pomůcek a technik pro péči o dutinu ústní s fixní protetickou prací. Tento edukační materiál by měl 

pomoci rozšířit znalosti pacientům ohledně hygieny dutiny ústní. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Poznámky: 

- teoretická část je velmi rozsáhlá, obsahuje 26 stran oproti praktické části, která má 22 stran 

- v Bc. práci jsou drobné gramatické chyby, překlepy, tečky před závorkami např. s. 13, 20, 25, 

34 nebo chybí tečky za stranou v citacích v textu (Př. Zouharová, 2012, s 34) (Zouharová, 2012, 

s 35), na konci řádků v textu jsou předložky, spojky 

- v kapitole 1, s. 16 je uveden špatný odkaz na obrázek č. 1 na s. 66 (obrázek je na s. 67) 

- v teoretické části se vyskytuje hodně odrážek, natahování textu a nesplnění počtu řádků  

na jednu stran (Př. kapitola č. 2, s. 19 velice krátká, celá strana odrážek), myslím si, že tato 

kapitola by mohla být přiřazena do kapitoly č. 3  

- kap. č. 3, s. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 hodně se opakují odrážky, není dodržena velikost písma, 

není dodržen počet řádků na jednu stranu 

- s. 25 oddíl 3.3 jsou uvozovky, ale není dodrženo písmo kurzívou 

- s. 27 je uvedeno špatné číslování pododdílů a tento pododdíl není uveden v obsahu práce 

- s. 30 opět se opakuje hodně odrážek v textu, není dodržena velikost písma a text není zarovnán 

do bloku 

- s. 32 odrážky a není dodržena velikost písma 

- s. 36, oddíl 6.1 Chemické vlivy – uveden pouze nadpis, chybí alespoň jedna věta na uvedení  

do problematiky 

- v závěru na s. 62 je uveden špatný odkaz na přílohu C s. 70 (příloha C je na s. 72) 

 

 



 
 

- v seznamu literatury není dodržena citační norma ČSN ISO 690 (nejsou názvy časopisů, 

periodik psána kurzívou, u periodik chybí ISSN a názvy uvedených bakalářských prací nejsou 

psány kurzívou, nejsou uvedeni vedoucí Bc. prací, názvy publikací nejsou psány kurzívou). 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Máte nějakou představu, kam byste edukační leták doporučila, distribuovala kromě 

stomatologické ambulance, kde jste prováděla šetření? 

2. Co Vás vedlo k výběru tohoto tématu na bakalářskou práci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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