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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Remer Jméno: Jakub Osobní číslo: 465420
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Vliv metodiky senzomotorické stimulace na posturu s doplňkovým využitím
podoskopu

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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)*

10

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

30

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Hlavním cílem bakalářské práce je představit metodiku senzomotorické
stimulace v celé šíři a u vybraných probandů prokázat účinnost v terapii
posturálních funkcí. Nedílnou součástí je vytvoření krátkodobého
rehabilitačního plánu, zpracování vstupního a výstupního kineziologického
rozboru a zhodnocení celkového vlivu senzomotorického cvičení na posturu,
s doplňkovým využitím podoskopu. Dílčím úkolem je seznámit čtenáře
s problematikou postury, správného a vadného držení těla a možnostmi jejich
ovlivnění.

Cíle a úkoly práce jsou vymezeny dobře a přehledně.

Vlastní šetření provedl autor sám, výsledky potom zpracoval přehledně a rovněž za pomoci názorných tabulek a
fotodokumentace prezentoval
v kapitole výsledky.

Přístup studenta k řešení celé práce byl pečlivý, student pravidelně konzultoval po dobu realizace práce.

Předložená bakalářská práce plně splňuje požadavky, které jsou na práci tohoto typu kladeny a doporučuji proto
komisi pro SZZK přijmout k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Irena Novotná
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