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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Cílem bakalářské práce bylo pospat vliv jednostranné zátěže na posturu houslistů a violistů a toto srovnat se
skupinou „nehudebníků“. Dále pak zmapovat nejčastější obtíže, které se u takto specificky zatížené skupiny
vyskytují. Práce je originální, využívající nové technologie.
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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.…
Naše konzultace probíhaly pravidelně. Studentka pracovala aktivně a samostatně. V problematice se velice dobře
orientuje, navíc absolvovala stáž ve Finsku u odborníka specializujícímu se v oblasti fyzioterapie hudebníků.
Velice oceňuji její vytrvalost při náboru hudebníků, kdy doslova oslovila většinu hudebních institucí v ČR, a dále
pak bezmezné dny/týdny co strávila nejen samotným měřením na přístroji Diers formetric 4D, ale pak především
analýzou veškerých dat, které přístroj poskytl. Celkově hodnotím veškeré aktivity studentky opravdu velmi
kladně.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Studentka zvládla velice dobře a naprosto samostatně zpracovat dané téma. Cíle formulovala jasně a
srozumitelně. Práci hodnotím jako velice přínosnou.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Práce splňuje nároky kladené na BP.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
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

