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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) 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) 

5 

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

29 

5. Celkový počet bodů 79 

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

Studentka se pokusila ve své bakalářské práci zpracovat poměrně novější metodu cvičení -terapie pomocí
TRX systémů což považuji za přínosné a obzor rozšiřující možnosti využívaně ve fyzioterapii.

Teoretická východiska jsou v předložené práci zpracována dostatečně a přehledně ,připomínky mám pouze
ke grafickému zpracování (např.str 29 -Cíl práce) ,kdy by měla být tato kapitola zpracováne přehledněji,
srovnané písmo ).Celkově práce je graficky zpracována poněkud neupraveně.

Ve speciální části se studentka pokusila zpracovat získaná data do přehledných tabulek, což hodnotím
pozitivně, pouze postrádám data výstupních vyšetřeních v tabulkách u jednotlivých dílčích vyšetření
.Rovněž obrázky (str.81) by bylo vhodnější umístit do příloh.
Je  na škodu , že studentka pracovala pouze se 2 probandy neb výsledky této práce nemají vypovídatelnou
hodnotu a snižují úroveň předložené práce.

Studentka ve své práci prokázala schopnosti a dovednosti, které jsou zapotřebí k práci fyzioterapeutky,
pracovala samostatně ,vždy ochotně zohlednila připomínky a výše uvedené nedostatky nijak podstatně
nesnižují kvalitu předložené práce.
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