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          Vedoucí práce  

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

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

4

Téma předložené bakalářské práce je velmi aktuální, rehabilitace pacientů s diabetes mellitus se v ČR 
konečně (ale velmi pomalu) stává součástí komplexní péče o diabetiky.

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.…

4

Autorka pracovala samostatně, vychází z řady odborných zdrojů ( celkem 37, z toho 4 zahraniční), 
které jsou obohaceny o vlastní pohled na danou problematiku.

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…

4

Cíl, který si autorka dala ( shrnout současné trendy v rehabilitaci pacientů s DM a zejména se 
syndromem diabetické nohy), byl splněn. Poukazuje na nutnost multidisciplinárního přístupu v léčbě 
diabetiků, popisuje zásadní roli řízené pohybové, fyzikální i balneologické terapie v diabetologii.

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

3

Bakalářská práce je vypracována v požadované struktuře, jazykové a stylistické nedostatky 
nenacházím, grafická úprava je s minimálními odchylkami, lze ji hodnotit jako vyhovující.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Velmi přínosná bakalářská práce, zpracovaná s osobním zaujetím autorky.

Otázky k 
obhajobě: Kolik pacientů s diabetes mellitus je v ČR registrováno?

Jaké je základní přístrojové vyšetření k diagnostice diabetické neuropatie?
V jakém intervalu je u diabetika bezpečný rozsah glykémie pro indikaci 
pohybové zátěže?

Hodnocení celkem: 

Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:

Výborně

Datum:
31.5.2013

Podpis:

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


