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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Pavlína Pacholíková 
s názvem: Srovnání plantografického vyšetření u pacientů se skoliózou

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

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

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

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

35 

5. Celkový počet bodů 93 

Návrh otázek k obhajobě

1. Provedení trojrozměrného pohybu je velmi náročné. Jaká je vaše zkušenost s pochopením a
provedením cviků u pacientů?

2. Co Vás na této nové metodě nejvíce zaujalo?

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

        Hlavním cílem bakalářské práce bylo zpracovat naměřená data z plantografického a
posturografického přístroje a jejich využití k vyhodnocení terapie provedenou pomocí INFINITY method® u
pacientů trpících skoliózou. Dílčím cílem práce bylo vlastní provedení terapie u vybraných probandů a
následné zpracování dosažených výsledků terapie. Oba cíle práce byly splněny a řešitelka si rozšířila
praktické dovednosti o nový rehabilitační přístup k pacientům s poruchami hybnosti páteře.
       V práci se prolíná jak praktický přístup k dané problematice, tak snaha o výzkumné zpracování dat.
Testovaný vzorek pacientů je malý, a nelze z něj vyvozovat nějaké závěry. Budoucí pokračování ve výzkumu,
by mohlo bylo vhodné.
       Fotmální stránka práce splňuje obsah bakalářské práce a všechny citace, tabulky a grafy jsou vhodně
použité. Ze vstupních a výstupních měření řešitelka vyvozuje závěry, které vhodně posuzuje v závěru práce.
V diskusi se prolíná odborný pohled na problematiku s vlastním názorem na výsledky práce.
      Práci hodnotím stupněm výborně a doporučuji k obhajobě.  
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