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 K Vhodnocení 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 spasticitou a svalovou slabostí u roztroušené sklerózy 
mozkomíšní. Jde o 41 stran textu doplněné 3 přílohami. Autorka uvádí 15 citací z odborné literatury, z toho dvě 
zahraniční.   
Autorka práci rozdělila na pět samostatných částí. V první a druhé části vypracovala úvod do problematiky, 
stanovila hypotézy a cíle studie.  V třetí části se teoreticky věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní, 
včetně rehabilitace u lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. V jedné podkapitole se blíže věnuje spasticitě a 
svalová slabosti. Čtvrtá, experimentální část je rozdělena na metodiku (výběr pacientů, metodiky vyšetření a 
vyhodnocení získaných dat) výsledky a diskusi. V páté části autorka shrnuje výsledky práce. Téma práce je 
originální. Bylo vybráno tak, aby naměřená data mohla zároveň využita v rámci Evropské multi-centrické studii 
„Vliv denní doby na chůzi lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a diferenciální hodnota testů chůze“, které 
se zúčastnilo celkem 17 států.  
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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.…  

 Diplomantka byla při realizaci praktické části aktivní – zorganizovala vyšetření klinických funkcí a sama 
probandy vyšetřovala. Aktivně spolupracovala s kolegyní, která pracovala na další dílčí části studie. Studentka 
pravidelně konzultovala metodologické a technické otázky práce. 
Studentka pracovala na základě domluveného designu studie. Organizace studie, realizace praktické části 
experimentu, a zpracování dat bylo časově náročné, což svědčí o pracovitosti studentky, tvůrčí přístup ukázala 
při analýzách získaných dat. 
Studentka výsledky zpracovala zcela samostatně. 
Výběr literatury mohl být cílenější, aktuálnější a rozsáhlejší, mohlo být použito více zdrojů ze zahraničí a méně 
odkazů na neodborné internetové stránky. 
Její práce přispěla k řešení problematiky v širších souvislostech – jako součást mezinárodní studie (Česká 
republika díky našim dvou studentům nasbírala největší množství dat), pomohla řešit problematiku vhodných 
vyšetřovacích postupů u nemocných s RS. 
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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, hypotézy i závěr jsou zpracovány přehledně, jsou formulovány jasně. Na bakalářskou práci bylo 
vyhodnoceno relativně velké množství dat, studie se zúčastnilo 35 probandů, musím ocenit zpracování dat, 
především grafické zpracování, jejich interpretace odpovídá úrovni bakalářské práce. 
Teoretická a praktická část práce jsou zpracovány velmi dobře, diskuse by mohla porovnávat větší množství 
prací, které byly v této oblasti vypracovány, interpretace dat je slabší, ale odpovídá bakalářské práci, podíl 
praktické  a teoretické části je vyvážený.  

 



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

 

 
Otázky k 
obhajobě: 

Vyjmenujte prosím testy, kterými se hodnotí chůze u roztroušené sklerózy 
mozkomíšní.  

 

 
 Jaký test chůze se Vám zdá pro vyšetření nemocných s RS nejvhodnější?  

 
Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě.  

 
Návrh klasifikace práce: výborně   

    

 Datum:  24.5.2010  

    
 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 

 



 
 
 
 
 


