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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) 19 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

9 

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

39 

5. Celkový počet bodů 97 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké cvičení (z Vámi sestavených cvičebních jednotek), se odrazilo ve výsledku jako velmi účinné
cvičení pro snížení bolestivosti v oblasti kolenního kloubu?

2. Přinesla Vám vaše práce ucelenější pohled na kolenní kloub?

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 si vybrala téma své bakalářské práce s cílem podrobně popsat problematiku vrozené dysplazie
pately. Porovnáním vstupních vyšetření u pěti pacientek v adolescentním věku zvolila cvičební jednotky a v
závěru zhodnotila správnost volby dle dosažených výsledků.
        Teoretickou část zpracovala zejména z cizojazyčné literatury, jelikož k této problematice je malé
množství domácí dostupné literatury. Kapitola je obsáhlá. Jsou zde uceleně popsány anatomické,
mechanické i funkční poznatky o patelo-femorálním i kolenním kloubu. 
         Práci řešitelka zpracovala velmi pečlivě, pracovala samostatně. Dostatek času využila k získávání
literatury a k posuzování dosažených výsledků, které hodnotí v závěru práce. I když se jednalo o malý počet
pacientů, výsledky je možno publikovat. 
         Práci hodnotím stupněm výborně a doporučuji k obhajobě.
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