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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce
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- Práce v rozsahu 70 stran obsahuje celkem 46 stran textu a 4 přílohy. Autorka uvádí 34 citací z odborné   
literatury, z toho 10 od zahraničních autorů.  
- V práci byl hodnocen vliv fyzioterapie na poruchy rovnováhy u pacientů s roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní. K hodnocení efektu fyzioterapie použila specifické testy rovnováhy používané v rámci studie 
Effectiveness of a Balance Rehabilitation Program on People with Multiple Sclerosis.          
- Výsledky potvrdily, že fyzioterapie má pozitivní vliv na poruchy rovnováhy u RS. 
- Práce je rozdělena na pět samostatných částí. První a druhá část obsahuje úvod do problematiky, je zde 
stanovena hypotéza a cíle studie.Třetí části je věnována problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní, 
včetně rehabilitace. Čtvrtá část je věnována vlastnímu experimentu. Je rozdělena na metodiku, vyšetřovací 
postupy, výsledky a diskusi. V páté části autorka shrnuje výsledky práce.   

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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     - Teoretická část týkající se problematiky poruch rovnováhy u roztroušené sklerózy a možnosti ovlivnění 
poruch rovnováhy pomocí fyzioterapie je zpracována v souladu s moderními poznatky o této problematice,  
stejně tak i diskuse svědčí o dobrém rozhledu autorky v této problematice. 

- Přínos práce vidím také v práci  na dvojitém překladu a na přípravě excelovského souboru pro kódování 
dat. 
- Práce celkově svědčí o tvůrčím přístupu studentky.
- Postupy prezentované v práci mohou být použity v klinické praxi pro testování disability a následnému 
monitorování efektu rehabilitace u pacientů s RS.

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…
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- Cíle, hypotézy i závěr jsou zpracovány srozumitelně a  přehledně.
- V budoucnu by bylo vhodné vyhodnotit větší vzorek probandů – pro bakalářskou práci je počet  dostatečný
- Teoretická, praktická část i diskuze jsou zpracovány kvalitně.
- Výsledky mají teoretický i praktický přínos pro léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou.

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

- Nadstandardní.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jak je provedení jednotlivých testů časově náročné?

Je reálné zavedení vyšetřování pomocí těchto testů do běžné klinické praxe? 

Hodnocení celkem: Doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
9. 5. 2012

Podpis:
Hana Kalistová

* 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




