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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   David Kubát 
s názvem: Ovlivnění skoliózy fyzioterapeutickými metodami na neurofyziologickém podkladě

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) 

5 

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

30 

5. Celkový počet bodů 85 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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

Předložená bakalářská práce obsahuje 138 stran textu včetně tabulek a příloh, autor pracuje s 29
literárními zdroji včetně zahraničních autorů.

Autor ve své práci porovnává odlišné  fyzioterapeutické přístupy vhodné k ovlivnění skoliózy u stejné
pacientky.
Cílem práce bylo dokázat, která z fyzioterapeutických  metod je pro pacientku  nejvhodnější a dokázat tuto
skutečnost na porovnání vstupního a výstupního objektivního vyšetření pomocí kineziologického rozboru.
Každou metodu aplikoval po dobu 2 měsíců ve stejných podmínkách a stejně intenzivním cvičením ,aby
výsledky byly porovnatelné.

Cíl své práce se autorovi  podařilo splnit, práci zpracoval velmi podrobně a pečlivě ,čímž prokázal
schopnost samostatné práce i úsudku a poukázal na skutečnost, že ne všechny  metody ač určené pro
ovlivnění konkrétní diagnózy jsou pro daného pacienta ty nejvhodnější.

Největší smysl předložené práce spatřuji v analytickém přístupu dosud získaných zkušeností s cílem určit
nejvhodnější postup pro konkrétního pacienta.

Student přistupoval ke zpracování bakalářské práce zodpovědně , pravidelně konzultoval a byl vždy pečlivě
připraven.

Předloženou práci hodnotím klasifikačním stupněm B(velmi dobře).
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