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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 14 

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

9 

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

36 

5. Celkový počet bodů 84 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proč si myslíte, že největší účinek na pacientku mělo cvičení metodou aktivace hlubokého
stabilizačního systému?

2. Dle čeho jste vybíral cviky z jednotlivých metod pro terapii?

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

V předložené bakalářské práci autor v teoretické části popisuje poznatky o  diagnóze skoliózy -  diagnostiku,
vyšetření i terapii skoliózy, zmiňuje se o anatomii páteře a pánve. Ve speciální části popisuje metodologii a
kazuistiku jedné pacientky s diagnózou skoliózy.  Tuto pacientku autor  metodicky vede v terapii po dobu
6ti měsíců a porovnává na pacientce vliv jedné ze 3 různých metod na neurofyziologickém podkladě.
Práci hodnotím vcelku kladně a pozitivně. Teoretická část je poměrně obšírná, student mohl lépe pracovat s
literaturou v textu. Ve speciální části oceňuji preciznost ve vyšetřování pacientky. Za zdařilou považuji i
kapitolu diskuze, přesto bych přivítala více interpretace ve vztahu zkušeností autora a odborné literatury v
dané oblasti.
V příloze bych uvítala dokumentaci cvičení pomocí fotografií, obrázků.
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