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studenta:   Karolína Kubová 
s názvem: Využití senzomotorické stimulace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

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) 

6 

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

32 

5. Celkový počet bodů 78 

Návrh otázek k obhajobě

1. Charakterizujte přístup z pohledu fyzioterapie u mozečkové a spastické formy RS.

2. Jaké testy pro vyšetření rovnováhy byste mohla použít u vašich pacientů?

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

Bakalářská práce týkající se problematiky roztroušené sklerózy je zpracována poměrně podrobně. V
teoretické části zmiňuje autorka problematiku této diagnózy, v kapitole metodika jsou  podrobně popsány
aplikované vyšetřovací postupy, terapeutické o něco stručněji. Ve speciální části jsou zpracovány čtyři
kazuistiky pacientů s roztroušenou sklerózou s cerebellární symptomatologií, kteří byli na léčebném pobytu
v Lázních Vráž. Jsou zpracovány vstupní a výstupní kineziologické rozbory a vlastní návrh terapie ve smyslu
senzomotorické stimulace. Jsou zde také uvedeny příklady cvičebních jednotek s podrobným popisem
vlastních terapeutických postupů. Na základě získaných dat studentka vyhodnotila vliv senzomotorické
stimulace pozitivní při léčbě tohoto onemocnění. Bylo by vhodné doplnit její vyšetření ještě o další aspekty,
například podrobnější vyšetření chůze či testy pro vyšetření rovnováhy, které by byly průkaznější z hlediska
stability.

K celému zpracování bakalářské práce přistupovala studentka zodpovědně, stejně tak k plnění dílčích úkolů.
Po celou dobu pracovala zcela samostatně, vhodně využívala vědomostí a dovedností získaných v průběhu
studia.

Studentka využívala konzultací, respektovala mé připomínky, na konzultace byla připravena.

Celkově práce splňuje všechny aspekty bakalářské práce, kladně hodnotím komplexní přístup studentky k
této problematice.

Doporučuji k obhajobě.
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