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 V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce  
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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce… 4 

  Předložená bakalářská práce se tématicky zabývá využitím Hydrokinezioterapií u pacientů s 
roztroušenou sklerózou. V práci shrnuje poznatky o roztroušené skleróze mozkomíšní, klinických 
příznacích a možnostech léčby. Samostatně zpracovala, na základě studia literatury a konzultací se 
zahraničními kolegy, možnosti hydrokinezioterapie pro nemocné s roztroušenou sklerózou. Na základě 
získaných informací se ukazuje, že hydrokinezioterapie a zdravotní plavání má u nemocných s 
roztroušenou sklerózou mozkomíšní pozitivní vliv. V další práci by bylo vhodné tuto hypotézu ověřit 
experimentálně. 

  
 Práce v rozsahu 66 stran obsahuje celkem 54 stran textu a tři přílohy. Autorka uvádí 34 citací 

z odborné literatury z toho 16 od zahraničních autorů a 9 odkazů na webové stránky.    
 Autorka práci rozdělila na úvod, tři samostatné části a shrnutí výsledku práce. V první části se 

teoreticky věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní včetně možností terapie. Druhá část je 
věnována vlivu vodního prostředí na člověka. Třetí část  se zabývá hydrokinezioterapií. Následuje diskuse 
a závěr.  

 Téma práce je originální, v České republice se mu zatím nevěnuje mnoho prací, v zahraničí 
jsou známy první studie, které hodnotily efekt hydrokinezioterapie. Posouzení jejího vlivu je velice 
potřebné. 

 Po drobné úpravě by bylo vhodné práci publikovat jako informační brožuru pro nemocné s RS. 
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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.…  

  Spolupráce se studentkou byla velmi dobrá, pravidelně dojížděla na konzultace, komunikovala 
s kolegy v zahraničí, aktivně vyhledávala podklady ke zpracování daného tématu .  

 Studentka si práci vybrala samostatně a aktivně problematiku zpracovávala, komunikace se 
zahraničními kolegy ukazuje na její kreativní přístup. 

 Studentka téma zpracovala samostatně 
 Práce s literaturou byla velmi dobrá, doporučila bych jen použít více literatury. 
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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…  

  cíle jsou popsány v rámci úvodu, šlo především o teoretické zpracování dané problematiky, což 
se podařilo 

 musím ocenit význam práce - přestože je na pozitivní vliv hydrokineziterapie usuzováno pouze 
na základě studia literatury, má to velký význam pro doporučování  terapie pacientům s roztroušenou 
sklerózou, doporučovala bych práci publikovat jako informační brožuru 

 

 



4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy… 4 

 Velmi dobré 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:    

 

 
Otázky k 
obhajobě: Jaké metody z Vámi uvedených se Vám nevíce líbí?  

 

 
 Která z uvedených metod má největší terapeutický efekt u nemocných s RS?  

 
Hodnocení celkem: Doporučuji  práci k obhajobě:  

 
Návrh klasifikace práce: výborně  

    

 Datum: 24.5.2010  

    
 Podpis:   

    
    
  * nehodící se vymažte nebo škrtněte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


