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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Karolína Kubová 
s názvem: Využití senzomotorické stimulace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

24 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 16 

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 77 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké testové metody pro hodnocení chůze a rovnováhy jsou používány u neurologických
onemocnění/postižení? (reaguji na Vaše výsledky viz strana 104 a dále)

2. Jakým způsobem se mění v průběhu času sekundárně progresívní forma RS ve formu primárně
progresívní? (viz Vaše tvrzení na straně 25)

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

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Hodnocení snižuji pro tiskové chyby (strana 7, označení stránek v
obsahu), chybějící testy k hodnocení chůze a rovnováhy - vzhledem k výsledkům této její pilotní studie
mohla alespoň v diskuzi uvést, že při dokladování efektu senzomotorické stimulace u většího souboru
pacientů, by bylo vhodné hodnotit efekt právě na chůzi a na rovnováhu, a které testy jsou k tomu vhodné (a
proč).
Vzhledem k riziku pádu u těchto pacientů - studentka se nezmiňuje o hodnocení rizika pádu a potřebných
intervencích (zejména edukace).
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