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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Lucie Krausová 
s názvem: Hodnocení stability sedu paraplegiků pomocí přístroje Homebalance

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

27 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 14 

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) 

26 

5. Celkový počet bodů 75 

Návrh otázek k obhajobě

1. Ve výsledcích je pozorováno zlepšení stability sedu. Jaké byly výsledky ostatních částí výstupního
vyšetření oproti vstupnímu?

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

Studentka splnila zadání bakalářské práce. Drobné nedostatky vidím ve stylistice a formální úpravě práce.
Místy se vyskytují tiskové chyby. Členění práce je dobré, kromě nevhodného zařazení podkapitoly 2.4.3
pořadí kapitol v metodice.
V jednotlivých kapitolách a v diskusi by mohlo být použito více zdrojů.
Vstupní vyšetření bylo vhodně zvoleno s ohledem na téma bakalářské práce, z obsahu práce však není
viditelné, zda studentka provedla také výstupní vyšetření ve stejném rozsahu.
Upřednostnila bych detailnější popis průběhu jednotlivých terapeutických jednotek a ve výsledcích
přehlednější popis statokineziogramů.
I přes uvedené nedostatky hodnotím zpracování práce jako dobré.

Jméno a příjmení: MUDr. Markéta Janatová
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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