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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Tereza Trunečková 
s názvem: Rehabilitace pacientů s diagnózou pes planovalgus

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

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 96 

Návrh otázek k obhajobě

1. Přikláníte se k názoru řešit či neřešit tuto dg. pomocí rehabilitační intervence v dětském věku?

2. 

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

I když by se mohlo zdát, že studentka zvolila velmi jednoduché téma, opak je pravdou. Zpracovávané téma
by se dalo v oblasti rehabilitace a ortopedie označit za kontroverzní. Výchozí teoretické podklady, jak
studentka sama uvádí, se mnohdy velmi různí. Nově vydané literatury je málo a často obsahuje přepisy
literatury starší. Další proč práci považuji za spíše těžší, je výběr dětského pacienta.

Kapitoly jsou logicky řazeny, práce neobsahuje závažné překlepy ani gramatické chyby.

Zpracováním kineziologického rozboru, volením terapeutických metod a postupů, jako i vhodně volenými
terapeutickými jednotkami, jak vzhledem k dg., tak věku pacientky studentka dokázala, že teoretické
znalosti umí bez obtíží využít v praxi. Což považuji za velmi důležité.
Pouze bych uvítala očíslování literárních zdrojů, ale to je opravdu pouze formalita.

Doporučuji k obhajobě a hodnotím ,,A". 

Jméno a příjmení: PhDr. Andrea Hašková
Organizace: Dětský rehabilitační stacionář Kladno


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


