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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

Zcela aktuální téma, zapadající do celospolečenského kontextu řešení problémů vznikajících chronickým 
přetěžováním pohybového aparátu jednostrannou repetitivně zátěží a z toho pramenící overuse syndromy. 
Pracovní neschopnost na tato onemocnění dosahuje v zemích technicky vyspělých až obludných rozměrů a stává 
se velikým socioekonomickým problémem.. 

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.…

3

Dostatečná, ukazující na široký záběr autorky a svědomitě odvedenou práci

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…

3

Velmi koherentní představy o struktuře práce, jasně formulované otázky a velmi ucelený náhled na získaná 
data.Diskuzi bych viděl trochu šířeji pojatou, ale pro tento účel dostačující. 

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

4

Bez připomínek, slovní zásoba nadprůměrná, stylisticky velmi dobré
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Velmi jakostní práce

Otázky k 
obhajobě: Přetížení horních končetin u fyzioterapeuta?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
2.6.2013

Podpis:
Jan Vacek

* 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


