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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce… 3 

 Autorka se zaměřila na velice aktuální téma chronických bolestí zad, zaměření práce vnímám jako praktické a 
potřebné. Autorka si správně stanovila hned několik cílů a všechny se jí podařilo splnit. Studie je správně 
navržena, pokud by si zvolila podrobnější homogenitu skupin, mohla by položit dobrý základ k magisterské 
práci. Výstupy z dané práce jsou jistě velmi zajímavé a přínosné, ačkoli se statisticky neprojevil očekávaný 
výstup z retrospektivní studie.  

 

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy. 
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 V teoretické části se objevují drobné nepřesnosti, týkající se například rozsahu pohybu v bederní páteři, chybně je 

uveden rozsah extenze 90 stupňů, rovněž mezi rizikové faktory pro vznik bolestí zad nepatří tělesná zdatnost, ale 
naopak. 
Autorka cituje ve své práci dostatečné množství současné domácí i zahraniční literatury. 
V teoretické části bych ocenila více poukázat na problematiku z hlediska kineziologie, nepředkládat anatomický 
přehled, ale je nutné obecně známé informace propojit vlastním textem do logické struktury, která musí 
směřovat do části fyzioterapeutické. 
 

 

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce. 
Kladně hodnotím výběr tématu, stanovení cílů a hypotéz, správné postavení experimentu. Je nepochybné, že 
autorka odvedla velký kus práce, Je velká škoda, že autorka nemohla pracovat přímo s pacienty v důsledku 
omezení hospitalizací pacientů v době pandemie Covid-19 a své výsledky doplnit o další výzkumné otázky, 
směřující k tématu práce. Závěr a diskuze jsou velmi dobře zpracovány. 
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy… 3 

 Stylistická a gramatická úroveň je méně zdařilá, velmi často se objevuje chybně spojka a na konci řádku. 
Zejména v teoretické části práce chybí pro lepší přehlednost více obrázků a tabulek. Formulace a závěry jsou 
psány jasně a výstižně. 
Publikační norma je dodržena dle normy.  
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:  

Celkově práce splňuje všechny aspekty bakalářské práce a je velmi dobře 
zpracována, kladně hodnotím komplexní přístup autorky k této problematice. 

 

Otázky k 
obhajobě: 

 

Jak korelovala intenzita bolesti u pacientů v průběhu hospitalizace s indexem 
BMI? 

 

 Jaké další parametry by bylo vhodné sledovat u pacientů s diagnózou 
chronické bolesti zad?  

 
  

 

    

 
   

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:  

 Doporučuji práci k obhajobě  

   
   

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře  

 Velmi dobře  

Datum:  13.3.2021  

   

Podpis:   

   
   
 * nehodící se vymažte nebo škrtněte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 
BODY KLASIFIKACE  
13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 
9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 
6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 
5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 


