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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu A      

Členění kapitol, návaznost A      

Práce s odbornou literaturou   A      

Rozsah A      

Metodika 

Cíle práce  A      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací A      

Vhodnost a správnost použitých metod A      

Popis, vysvětlení použitých metod A      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  A      

Přehlednost, jasnost  B     

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň A      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky A      

Rozsah A      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  A      

Dosažení stanovených cílů A      

Význam pro praxi, osobní přínos  B     

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony A      

Stylistika A      

Gramatika A      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh A      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): Míra shody činí méně než 5%. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Předložená bakalářská práce je svým tématem velmi zajímavá. Přibližuje problematiku péče o dutinu 

ústní u pacientů s diabetes mellitus, která doposud není dostatečně popsána. V tomto ohledu 

shledávám práci jako velmi přínosnou.   

V textu se objevuje minimální množství jazykových i stylistických chyb, používána je Ich forma 

popisu. 

Cíle práce jsou stanoveny v počtu 4, průzkumných otázek je celkem 5.  

V textu absentuje doporučení pro využití výsledků průzkumu v praxi, pouze se uvádí vhodnost dalšího 

propojení mezi stomatology a diabetology v rámci péče o diabetiky, je vypracován informační leták 

pro pacienty s diabetem mellitem, který popisuje správnou péči o chrup. 

Předloženou práci považuji za originální a přínosnou. 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji předložit k obhajobě. 

 
 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1) Jakým způsobem je realizována léčba lichenoidních změn na sliznici dutiny ústní? 

2) Jakým způsobem by bylo možné zoptimalizovat spolupráci mezi stomatologem  

a diabetologem v péči o klienty s diabetem mellitem? 

 

 

 

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