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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda existuje vztah mezi asymetriemi v orofaciální oblasti a asymetriemi
páteře. Práce je originální a přínosná.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
O aktivním a samostatném přístupu studentky není pochyb. V oblasti poruch páteře i poruch v orofaciální
oblasti se velice dobře orientuje. Vše dokresluje to, že sama vyhledala maxillo-faciální specialisty, díky kterým
se naučila sama provádět antropometrické vyšetření této oblasti. K tomu navíc sama znovu-zprovoznila a sama
se naučila obsluhovat přístroj Diers Formetic 4D pro analýzu křivek páteře. Její zájem o danou problematiku
jen potvrzuje získání druhého místa v rámci Studentské vědecké konference 2018 3. LF UK (bakalářská sekce).
O počtu hodin věnované této problematice (měření, analýza dat apod.), které dle mého názoru zcela převyšují
průměrný čas věnovaný bakalářské práci, asi není nutné mluvit. Veškeré aktivity studentky hodnotím velmi
kladně.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí
4
odborného problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný
praktický i teoretický přínos práce…
Dané téma studentka zvládla velmi dobře a zcela samostatně. Cíle jsou formulované srozumitelně. Práci
hodnotím za velice přínosnou.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Nároky na BP jsou dle mého názoru zcela splněny.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
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13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře

Poznámka

5 a méně

Více jak jedna "nulová" položka

Nevyhověl

Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka

