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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)          4 
1.3 Jazyková úroveň textu          3 
1.4 Obrázky, grafy, tabulky 5 
1.5 Vhodnost a relevantnost čerpaných zdrojů 4 
1.6 Úprava citací a citační rejstřík (označení v textu, jednotná citační 

norma) 
0 

1.7 Odborná úroveň textu 3 
1.8 Obsahová souvislost /návaznost/, relevantnost 3 

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 5 
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 

5 

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

5 

3 Kazuistika nebo experimentální část práce 
 

- 

3.1 Adekvátní výběr probanda(ů) vzhledem k rešeršní části 5 
3.2 Metodika – způsob vyšetření probanda(ů), adekvátnost a kvalita 

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

5 

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

0 

4 Diskuze 
 

- 



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

1 

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 

5 

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

7 Celkový počet získaných bodů (max 100)          74 

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

ANO 
 

 

Slovní komentář k BP   
Bakalářská práce Johany Šternové se zabývá tématem: Rehabilitace pacientů s polohovou 
závratí. Cílem práce bylo sjednotit aktuální teoretické poznatky, praktické metody a postupy 
pro pacienty trpící polohovou závratí. Práce obsahuje širokou rešeršní část a tři kazuistiky.  

Teoretická část je zpracovaná přehledně, oceňuji komplexní přehled vyšetřovacích metod 
vestibulárního systému. Autorka využila celkem 69 literárních zdrojů z toho 59 zahraničních. 
Vytýkám ale nejednotnou citační normu v referenčním seznamu i v textu a zbytečně velké 
množství přímých citací (př. s.29 „Při použití Frenzelových brýlí nebo zavřením očí se 
nystagmus zvýrazňuje.“).  

Praktická část práce obsahuje tři kazuistiky, kde je popsána anamnéza pacientů. Výsledky 
vyšetření a terapie jsou uvedené až v příloze práce a nejsou dále nijak rozebrány. Diskuze není 
obsáhlá, autorka zde zmiňuje problém neinformovanosti pacientů a pozdní diagnostiku 
polohových závratí. Chybí mi zde kritické zamýšlení se nad tématem práce v kontextu s 
literaturou. Závěr práce hodnotím pozitivně, jsou zde shrnuty výsledky terapie včetně 
doporučení pro praxi.  

Otázky, na které student odpoví během obhajoby:  

1) V závěru práce píšete, že byste doporučili zvýšení frekvence návštěv a to přibližně 
jedenkrát týdně.  Z jakého důvodu?  

 

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte): 

Doporučuji 
Doporučuji s výhradou  
(uveďte co musí student 

změnit či doplnit) 
Nedoporučuji 

 



Navrhovaná známka: 3 
(napište výslednou známku dle vlastního zvážení s ohledem na doporučené hodnocení v tabulce 
níže) 
 

Tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:  

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

59 a méně nevyhověl 
 


