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studenta:   Anna Pösingerová 
s názvem: Hodnocení efektivity fyzioterapie u traumatu hlezenního kloubu s využitím stabilometrické
plošiny

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 20 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

40 

5. Celkový počet bodů 100 

Návrh otázek k obhajobě

1. Svalový tonus je zajišťován činností páteřní míchy" doplňte, jak je svalový tonus závislý na
psychice.

2. popisujete "facilitace proprioreceptorů plosky nohy ", vysvětlete prosím, o jaké proprioreceptory
se jedná

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Studentka přistupovala ke zpracování své bakalářské práce zodpovědně, dobře spolupracovala s vedoucí
práce, připomínky akceptovala, případně dokázala vysvětlit proč volila daný postup. Úzce spolupracovala s
MUDr. Janatovou, bez které by předložená publikace nevznikla.

Předložená  bakalářská práce má 110stran textu.
Po formální stránce je práce velmi kvalitní , citace odpovídají platným normám a principům.
Práce je logicky členěna do následujících kapitol: Úvod, Cíle, Obecná část, která se zabývá anatomií,
kineziologií,  stabilitou i nestabilitou hlezenního kloubu, posturografií, systémeme Homebalance.
Metodologie, Speciální část, která obsahuje 4 kazuistiky, které  byly adekvátním podkladem pro
vypracování kapitoly "Diskuze" a Závěr.    
V kapitole "Diskuze "autorka práce doložila velmi zajímavé výsledky ,
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