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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Tereza Skalová 
s názvem: Domácí terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí Homebalance

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) 17 

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

7 

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

28 

5. Celkový počet bodů 80 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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 práce. Drobné nedostatky vidím ve stylistice a formální úpravě práce. V teoretické
části by bylo u jednotlivých kapitol vhodné čerpat z více zdrojů. Cíle práce byly jasně formulovány. V rámci
sledování progresu pacientů by bylo lepší zařadit vždy stejnou referenční scénu se stejnou výdrží na
pozicích, aby bylo možné výsledky z jednotlivých dní porovnat.  Grafy by bylo vhodné podrobněji
okomentovat. V kazuistikách by bylo vhodné podrobněji rozepsat průběh jednotlivých terapeutických
jednotek. V seznamu literatury je chybné formátování. I přes uvedené nedostatky hodnotím zpracování
práce jako velmi dobré.    

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