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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) 

28 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

38 

5. Celkový počet bodů 96 

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

Teoretická část bakalářské práce byla zpracována autorem velmi podrobně. Celá studie se zaměřila na roli
fyzioterapie při léčbě pacientů s Morbus Scheuermann. Autor v metodologii práce zpracoval vyšetřovací
metody a postupy a terapeutické metody, které spočívají i v doporučení nových sportovních aktivit pro
pacienta, který je v problematickém dospívajícím věku - plavání, jóga, cvičení na gymnastickém míči.
Z hlediska terapie lze považovat za velký pokrok pacientovy snahy částečnou redukci hyperlordózy,
hyperkyfózy a zlepšení celkové flexibility páteře, které autor přiblížil ve fotodokumentaci před zahájením
terapie a po jejím skončení.
Velice kladně hodnotím zapojení rodiny pod vedením autora, zejména matky do terapie a že v současné
době je pacient s nově nastaveným denním režimem spokojen, včetně oblíbených pohybových aktivit.
Cíl bakalářské práce - vytvoření komplexního rehabilitačního plánu pro
pacienta postiženého Scheuermannovou chorobou a posouzení jeho úspěšnosti byl splněn.  
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