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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jan Kolín 
s názvem: Rehabilitace u pacientů s Morbus Scheuermann

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) 

7 

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

38 

5. Celkový počet bodů 95 

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

Student zvolil náročné téma:
1. ke zvolenému tématu existuje málo literatury, nové pak žalostně málo
2. pacient se kterým spolupracoval je v pubertálním věku
3. pro úspěch terapie byla nezbytná úzká spolupráce rodiny

Teoretická část je vhodně zpracována a poskytuje dostatečná teoretická východiska pro zpracování části
praktické.
Student prokázal samostatnost při kvalitně provedeném vstupním i výstupním vyšetření a následně vhodně
volených terapeutických jednotkách, na které přicházel dokonale připraven.
I když jeho názory mohou někdy vyznívat hodně striktně, podařilo se mu ke spolupráci strhnout svého
pacienta v ,,nelehkém" věku, ale především přesvědčit maminku pacienta k velmi efektivní spolupráci.
Která už nyní přináší pozitivní výsledky. Každý kdo pracuje s dětským pacientem ví, že bez toho abychom
přesvědčili rodiče, nemá naše terapie šanci na úspěch.
Tohle se při spolupráci studenta s maminkou povedlo nad očekávání.

Nemám doplňující otázky.

Doporučuji k obhajobě a hodnotím ,,A". 

Jméno a příjmení: PhDr. Andrea Hašková
Organizace: Dětský rehabilitační stacionář Kladno
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