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studenta:   Marta Vodičková 
s názvem: Fyzioterapie u dysbalancí v oblasti pánve

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 83 

Návrh otázek k obhajobě

1. V úvodu uvádíte stres, jako faktor pro stresovou svalovou hypertonii. Proč nenavrhujete
psychoterapeutické postupy. Prosím o návrh řešení této problematiky.

2. Str. 59 cíl: nácvik správného strereotypu dýchání. zdůvodněte, proč není řešení tohoto cíle
uvedeno ve zvolených fyzioterapeutických technikách.

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

Předložená bakalářská práce na téma „Fyzioterapie u dysbalancí v oblasti pánve“ je zpracována na 125
stranách textu, za použití 55 literárních zdrojů
citovaných na 5ti stranách textu.
Autorka práce si klade za hlavní cíl ovlivnit obtíže probandů na základě vstupních kineziologických rozborů
a na základě provedené terapie.
Jedná se o téma velmi aktuální a využitelné v praxi.

Rozsah práce a její zpracování je nadstandardní a poukazuje na schopnost studentky být platným členem
fyzioterapeutického týmu.

I přes to, že se v práci vyskytují některé drobné chyby, prokázala
studentka schopnost práce s literárními zdroji, schopnost kritických úvah a
předložila slušnou práci, která přináší aktuální poznatky k dané
tématice. Bakalářská práce splňuje základní požadavky, které jsou na bakalářské práce kladeny a
doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout
k obhajobě a navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby s tím, že mé doporučení je stupeň B
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