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1 Formální zpracování práce 

Bodové 
hodnocení 0-5 

pro každou 
kategorii 

1.1 
Dodržení stanoveného rozsahu práce (nejméně 40 normostran bez 
anotací a příloh) 

5 

1.2 Členění práce (grafická stránka, logická stavba kapitol) 5 
1.3 Jazyková úroveň textu 5 
1.4 Obrázky, grafy, tabulky 5 
1.5 Vhodnost a relevantnost čerpaných zdrojů 5 
1.6 Úprava citací a citační rejstřík (označení v textu, jednotná citační 

norma) 
5 

1.7 Odborná úroveň textu 5 
1.8 Obsahová souvislost /návaznost/, relevantnost 4 

2 Rešeršní část 
 

- 

2.1 Výběr a vymezení tématu, originalita 4 
2.2 Stanovení a formulace cílů rešerše 4 
2.3 Pochopení tématu a prokázání orientace v problematice 4 
2.4 Obsahová úroveň kapitol (vyváženost) 5 
2.5 Kvalita vlastní rešerše – počet domácích a cizojazyčných zdrojů, 

vyhledání recentních prací publikovaných na dané téma, práce 
s odbornými databázemi 

3 

2.6 Analýza a interpretace rešeršní práce, praktická aplikace výsledků 
rešerše. Návaznost na experimentální (kazuistickou část práce) 

3 

3 Kazuistika nebo experimentální část práce 
 

- 

3.1 Adekvátní výběr probanda(ů) vzhledem k rešeršní části 4 
3.2 Metodika – způsob vyšetření probanda(ů), adekvátnost a kvalita 

terapeutické intervence či sledování a hodnocení vybraných 
parametrů. Statistické zpracování a analýza dat, pokud je součásti BP 
hodnocení souboru probandů. 

3 

3.3 Intepretace výsledků kazuistiky či experimentu ve světle předchozí 
literární rešerše a vzhledem ke klinické paxi 

4 

4 Diskuze 
 

- 



4.1 Schopnost analýzy a interpretace výsledků rešerše ve vztahu k 
experimentální části práce (kazuistiky) s dopadem na moderní 
klinickou praxi 

3 

5 Závěr 
 

- 

5.1 Konstatuje přijetí či odmítnutí iniciálně stanovených otázek, 
verifikace hypotéz, vlastní přínos autora k dané problematice, 
konfrontace a porovnání výsledků práce s iniciálně stanovenými cíli 
práce. Shrnutí všech argumentů z diskuze, doporučení pro praxi a další 
výzkumná šetření 

3 

6 Přínos a originalita Bc práce pro praxi, vědu a studium 3 

7 Celkový počet získaných bodů (max 100) 82 

8 
Práce je originálním dílem studenta 
V případě podezření, že se jedná o plagiát, napište odůvodnění do 
posudku a práci nedoporučte k obhajobě! 

ANO – NE 
(nepravdivé 
vymažte) 

 

Slovní komentář k BP   
Práce je aktuální, v klinické praxi osob s poškozením míchy je co největší soběstačnost 
tetraplegika hlavním cílem rehabilitace.  
Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autorka věnuje popisu 
míšní léze, jejím klinickým obrazům, ale i péči o takto postižené pacienty v České republice. 
Dále se zabývá neurologickou klasifikací, svalovou silou a soběstačností u tetraplegických 
klientů. V závěru teoretické části uvádí studie zkoumající vztah síly a soběstačnosti u pacientů 
míšní lézí. Teoretická část je stručně a dobře popsaná. 
V praktické části porovnává 2 tetraplegické pacienty, s velmi podobným neurologickým 
deficitem, ale odlišnou mírou soběstačnosti. Velice pěkně je popsané vyšetření obou pacientů, u 
druhého chybí popis, jak se dostal ze sedu na vozíku do lehu, ale jinak je vyšetření bez větších 
nedostatků. Co mi chybí je věnování se neuropatické bolesti, kterou i podle autorčina vyšetření 
proband č. 2 trpí, ale nebere na to zřetel v diskuzi ani závěru, kde srovnává výsledky svojí práce.  
Celkově chválím za přístup, který autorka práci věnovala, dokonce prošla kurzem Vyšetření 
spinálního pacienta, který Centrum Paraple ve spolupráci se SJ Motol pořádá, aby prohloubila 
své znalosti této problematiky. 
 
Otázky na které student odpoví během obhajoby:  

Má neuropatická bolest vliv na soběstačnost u tetraplegika?  

 

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte): 

Doporučuji 
Doporučuji s výhradou  
(uveďte co musí student 

změnit či doplnit) 
Nedoporučuji 

 

Navrhovaná známka: 2 



 
 

Tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:  

Počet bodů Známka 
100 -88 1 
87 – 74 2 
73 – 60 3 

59 a méně nevyhověl 
 


