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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) 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

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) 

38 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak se postupovuje při nulové svalové síle obličejových svalů?

2. V jakých případech lze využít elektrostimulaci obličejových paretických svalů?

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 představit telerehabilitaci jako možný doplněk
léčby parézy lícního a uvést základní anatomické a funkční poznatky z dostupné literatury.
         Na bakalářské práci studentka pracovala velmi pečlivě, na zpracování kazuistik si ponechala dostatek
času a samostatně vedla pacientky ve svých cvičebních jednotkách. Ve výsledcích práce a v diskusi se
odráží pochopení zvolené problematiky. Při zpracování bakalářské práce si osvojila a prohloubila své
poznatky o této problematice a následně aplikovala v praxi. Vyzkoušela si vést rehabilitaci prostřednictvím
telekomunikace. Pracovala se třemi pacientkami a v závěru práce zhodnotila  telerehabilitaci jako
vhodným doplněk pro pacienty s tímto onemocněním. Účastnila se zpracování instruktážního videa, který je
součástí bakalářské práce. Při rozšíření výzkumu lze výsledky publikovat
           Práci hodnotím stupněm výborně a doporučuji k obhajobě.
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