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s názvem: Objektivní hodnocení efektivity terapie plochonoží u dětí

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

15 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 15 

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

7 

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

30 

5. Celkový počet bodů 67 

Návrh otázek k obhajobě

1. Existují validní klinické studie, které by prokazovaly efektivitu využití kineziotapingu u pacientů s
plochonožím?

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

Práce je přehledně zpracována v odpovídajícím rozsahu stran. Obrazová dokumentace je rozsáhlá, grafická
kvalita je místy podprůměrná. Ojediněle se vyskytují tiskové chyby.
Studentka nebyla v dostatečně častém kontaktu s vedoucím ani konzultantem práce, chyběla iniciativa a s
pacienty neprovedla doporučený počet osobních kontaktů, přesto však práci zpracovala uspokojivě.
Cíle jsou jasně stanoveny a splněny. V teoretické části je zpracována problematika plochonoží včetně
zohlednění aktuální zahraniční literatury. Dále je popsán způsob vyšetření. Dále jsou zpracovány
terapeutické metody. V kapitole 3.5.5 bych doporučila zahrnout validní studie, které by prokazovaly účinek
této metody, jejíž efektivita je podle vědeckých kontrolovaných studií v některých indikacích sporná.
Studentka vypracovala komplexní manuál pro domácí samostatnou autoterapii. Provedla instruktáž, vstupní
a výstupní vyšetření včetně plantografie. Vhodné by však bylo průběžně provádět také ambulantní terapii a
opakovanou instruktáž s korekcemi.
Kapitoly Diskuse a Závěr jsou zpracovány dobře, cíle práce jsou splněny.
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