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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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) 

5 

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

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak je uvedeno v práci, většina výzkumů s problematikou skoliózy je zaměřena na pacienty
dětského věku a adolescenty. Porovnávala jste výsledky dosažené v práci s výsledky z některé ze
zmíněných studií?

2. V čem vidíte primární výhodu léčby skoliózy s metodou INFINITY method® oproti využití např.
korzetoterapie?

3. Čím byste odůvodnila výraznější zlepšení (necelých 20%) u měřených parametrů u žen oproti
mužům?

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

Téma práce aktuální. Jazyková a stylistická úroveň práce na dobré úrovni (chyby v interpunkci, např.: str.
10/1. věta, str. 14/1. věta podkapitoly 2.1.3; str. 20: „… je juvenilní skolióza Její výskyt začíná…“; str. 73:
„… léčby pomocí ortéz Dlaha je …“). Použitá literatura aktuální, počet titulů dostačující.
Citace v textu odpovídají požadované citační normě. Formální stránka práce odpovídá s drobnými
připomínkami formálním požadavkům (v textu práce chybí odkazy na prezentované obrázky, např.: Obr. 1 –
3; jiný typ písma „Palatino“ v textu práce, str. 34: Zkouška rotace hlavy; jiný typ písma „Kurzíva“ v textu
práce, např. str. 54 – číslování uváděných příloh). Cíl práce splněn.
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