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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

24 

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

6 

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

34 

5. Celkový počet bodů 78 

Návrh otázek k obhajobě

1. Pro které diagnózy je vyšetření svalové síly dle svalového testu podle Jandy kontraiindikováno?

2. Došlo u vašich probandů ke zlepšení proti vstupnímu vyšetření kromě zlepšení stability sedu?

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

Předmětem bakalářské práce bylo hodnocení stability sedu u paraplegiků pomocí přístroje Homebalance.
Studentka prokázala orientaci v dané problematice, jak po stránce teoretické, tak po stránce praktického
využití. Ve speciální části postrádám podrobnější popis jednotlivých terapeutických jednotek u všech
probandů. Rovněž v kapitole výsledky bych viděla detailnější popis jednotlivých statokineziogramů. V
kapitole diskuse postrádám komparaci s výsledky dostupných studií zabývajících se problematikou stability
sedu.
Po formální stránce mám výhrady k občasným tiskovým chybám a úpravě práce.
Celkově práce splňuje aspekty bakalářské práce a je dobře a přehledně zpracována.
Doporučuji k obhajobě.
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