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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Kristýna Miškovská 
s názvem: Vliv hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných
fyziologických funkcí

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) 

6 

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

40 

5. Celkový počet bodů 96 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaký postup byste navrhla pro další hodnocení této metody tak, aby výsledek byl statisticky
významný?

2. Akcelerometrický senzor pro snímání aktivity umístěný dle použité metodiky snímá pohyb, jenž je
složen z pohybů jezdce a koně. Jakým způsobem by bylo možné eliminovat efekt pohybu koně při
měření?

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

Cílem práce bylo popsat působení hipoterapie na fyziologické funkce člověka, vybrat ty fukce vhodné k
monitorování za účelem vývoje vhodné metodiky pro objektivní hodnocení této terapie a provést pilotní
terénní měření u min. 2 osob.

Studentka projevila při zpracování zadané BP vysokou míru vlastní iniciativy, pracovala samostatně s
nadstandardní pracovní morálkou. Postup zpracování BP průběžně konzultovala a komunikovala
odpovídajícím způsobem.

Předkládaná práce splňuje všechny body zadání. Všechny dílčí úkoly byly vhodným způsobem zpracovány,
dokumentovány a popsány.

Práce má velice dobrou jazykovou úroveň i celkové zpracování. Všechny použité obrázky jsou dílem
studentky; použitá literatura je relevantní a je odpovídajícím způsobem citována. Práce je typograficky
konzistentní, tabulky jsou přehledné, překlepy apod. se vyskytují pouze ojediněle.

Z formálního hlediska je předkládaná práce poněkud většího rozsahu oproti doporučení, nicméně toto je
pochopitelné s ohledem na zahrnutí tří podrobně zpracovaných kazuistik ve speciální části práce
(kineziologické rozbory apod.).

Dále v sekci "Výsledky" autorka částečně diskutuje měřená data. Oproti formálně správnějšímu přesunu
těchto několika odstavců do sekce "Diskuze" však toto paradoxně činí text přehlednějším.

Studentka se realizace úkolu ujala odpovědně, použitá metodika je adekvátní, vhodně aplikovala poznatky a
vědomosti získané při studiu. Závěry práce jsou přehledně a jasně formulovány. Je plánována publikace
výsledků v odborném časopise.

Celkově práci a především přístup studentky k řešení zadaného úkolu hodnotím velmi pozitivně.
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