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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu x      

Členění kapitol, návaznost x      

Práce s odbornou literaturou    x     

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce  x      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací x      

Vhodnost a správnost použitých metod   x    

Popis, vysvětlení použitých metod   x    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  x      

Přehlednost, jasnost x      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  x     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   x    

Rozsah   x    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností   x     

Dosažení stanovených cílů  x     

Význam pro praxi, osobní přínos  x     

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony  x     

Stylistika   x    

Gramatika   x    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  x     



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): < 5%  

 

-  není plagiát. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:  

 

Studentka Kristýna Šebková je autorkou bakalářské práce na téma: ,,Role stomatologické 

sestry.“ Studentka zvolila velice zajímavé a aktuální téma v oboru stomatologie, kde je 

nesmírně důležitá prevence, která je velmi často opomíjená. 

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

studentka chtěla zjistit nejen současné dosažené vzdělání asistentů zubních lékařů, ale i jejich 

kompetence, další sebevzdělávání v oboru a edukaci pacientů.  Studentka si stanovila 4 cíle 

práce a 4 výzkumné otázky. Na základě dosažených výsledků byly stanovené cíle splněny. 

Studentka doporučuje bakalářskou práci jako informační materiál pro zdravotníky, kteří by 

rádi v budoucnu pracovali ve stomatologické ordinaci nebo asistenty zubního lékaře, kteří již 

pracují a nemají dostatek informací o svých kompetencích. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Poznámky: 

- opakovaná chyba - tečka za větou před uvedenou závorkou s citací (s. 11, 14, 21, 22) 

- v textu studentka někde uvádí jako zkratku strany v citaci v závorce písmenem s. a 

někde zase str. (př. s. 16, s. 18 - kapitola 2, s. 22 - oddíl 3.2) 

- objevují se v textu drobné překlepy, nejsou dodrženy mezery mezi čísly a pomlkou  

(s. 19, 20, 21, 22, 23) 

- v seznamu zkratek chybí zkratka PET, která je uvedena v textu na s. 15 na konci 

kapitoly 1 

- s. 30 Výzkumné otázky nejsou psány velikosti písma č. 12 jako v ostatním textu, jsou 

psány menší velikostí písma 

- konec řádků v textu opakovaně končí spojkou, předložkou 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Napadá Vás, jak by se dala zlepšit opomíjená prevence u pacientů ve 

stomatologických ordinacích a lepší informovanost zdravotníků, včetně jejich 

kompetencí?  Jak byste Vy sama přispěla ke zlepšení dané situace, osvěty? 

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

3. Máte i Vy sama osobní zkušenosti (pozitivní, negativní) s asistentem zubního lékaře? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 16.5.2019       
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 
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*F = nesplněno 


