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s názvem: Úloha fyzioterapie při zvýšení soběstačnosti u seniorů s hypokinezí.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

27 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 17 

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) 

36 

5. Celkový počet bodů 88 

Návrh otázek k obhajobě

1. Co jsou to elementy analytického svícení? (str.58)

2. Vysvětlete váš zápis na str.68: "...mají všechny základní pohybové stereotypy změněný
mechanismus a timing.

3. Popište princip, účel a provedení cvičení Kegelové.

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

Autorka zvolila velice aktuální téma a to i a právě v oblasti fyzioterapie. Veliký počet medicínskych oborů
se spoléhá na práci fyzioterapeuta jednak s vírou v zlepšení resp.až vyřešení problémů seniora, nebo z
hlediska psychologického - ať se s ním něco děje a někto s ním pracuje i když víme, že kauzální řešení
zdravotních problémů pacienta - seniora je v rovině infaustní.
Studentka napsala svojí práci s přehledem, použila terminologiíí, která odpovídá i s citacemi aktuální
bibliografiíí. Po přehledném a věcném úvodu do problematiky a problémů seniorské populace popsala
všechny možné standardní vyšetřovací i terapeutické možnosti. Ve speciální - praktické části -se zabývá
zběrem dat a popisem kazuistik probandů, které spracovala velice podrobně, avšak vyhodnocení, které
předchází diskusi dává ucelenější a přehlednější obraz o dosáhnutých výsledcích. K pozitivům práce patří
Diskuse, která je vedena věcně s komparací výsledků svých i  různých literárních zdrojů s citacemi, což
přispívá k celkově dobrému a vcelku vědeckejšímu dojmu z celé práce.
Práci hodnotím B a doporučuji k obhajobě.      
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