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studenta:   Markéta Šollová 
s názvem: Telerehabilitace v domácím prostředí u pacienta s poruchou rovnováhy

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) 18 

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) 

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaký postup byste navrhla pro hodnocení této metody tak, aby výsledek byl statisticky významný?

2. Jaké jsou podle Vás v současné době překážky pro větší rozšíření telerehabilitace do praxe?

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

Cílem práce bylo ověření významu a využití metody telerehabilitace u pacientů s poruchou rovnováhy v
domácím prostředí.

Studentka v teoretické práci poměrně obsáhle popsala problematiku telerehabilitace a rovnováhy obecně; v
praktické-experimentální části dále navrhla metodiku telerehabilitace pro dva vybrané pacienty, tuto
metodiku dále aplikovala a provedla pilotní ověření u dvou subjektů. Ve speciální části provedla vstupní a
výstupní vyšetření; vše je podrobně popsáno v uvedených kazuistikách.

Studentka přistoupila k řešení zadání odpovědně, s velkou iniciativou. Kladně hodnotím samostatnost a
dobrou pracovní morálku. Všechny úkoly plnila svědomitě a příkladně komunikovala.

Práce má slušnou úpravu a dobrou jazykovou úroveň, výskyt překlepů a typografických prohřešků
nepřevyšuje akceptovatelnou mez. Práci bych ale s ohledem na její druh vytkl přílišnou délku. Dále by bylo
vhodné popsat a diskutovat prezentované grafy a některé obrázky (např. limity stability).

Celkově práci a především přístup studentky k řešení zadaného úkolu hodnotím velmi pozitivně.  

Jméno a příjmení: Ing. Martin Vítězník
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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