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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) 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

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 94 

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

Bakalářská práce zabývající se porovnáním efektivity HPLT u pacientů s poruchami pohybového systému je
velmi podrobně zpracována. V teoretické části student prokázal orientaci v dané problematice, jako po
stránce fyzioterapeutické, tak po stránce přístrojové techniky. Do výzkumu ve speciální části bylo zahrnuto
191 pacientů s VAS, kteří byli rozděleni do skupin dle pohlaví, věku a terapeutického přístroje. Pro více
srovnávacích možností byla vybrána kontrolní skupina probandů se stejnou diagnózou, čítající dalších 33
osob, jež absolvovala pouze manuální terapii. Tento přístup, vytvoření kontrolní skupiny, u níž prokázal
student schopnost i vlastního fyzioterapeutického přístupu, hodnotím zvlášť kladně. Výsledky všech
posuzovaných souborů jsou statisticky zpracovány a převedeny do názorných grafů, díky nimž jsou
přehledné.

K celému zpracování bakalářské práce přistupoval student velmi zodpovědně, stejně tak k plnění dílčích
úkolů a vhodného využití vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia. Úzce spolupracoval s
pracovištěm, na kterém probíhala vlastní praktická část bakalářské práce.

Student plně využíval konzultací, respektoval mé připomínky, na konzultace byl vždy připraven.

Celkově práce splňuje všechny aspekty bakalářské práce a je velmi dobře zpracována, kladně hodnotím
komplexní přístup studenta k této problematice.

Doporučuji k obhajobě
       

Jméno a příjmení: Mgr. Monika Kimličková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


