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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

 V této bakalářské práci se diplomant zabývá problematikou vadného držení těla u dětí, jeho nejčastějšími 
typy, příčinami a důsledky, možnostmi prevence a úlohou jakou v tomto problému hraje školní prostředí. V 
praktické části vyšetřil 37 dětí. 

 Jde o velice aktuální a potřebné téma. Vzhledem k množství vyšetřených dětí je možné jeho práci využít pro 
posouzení změn situace ve společnosti. 

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

 Student pracoval samostatně dle instrukcí vedoucí práce. Při realizaci praktické části spolupracoval 
s neuroložkou a podoložkou Dr. Švejdovou. 

 Kvalitně zpracovaná teoretická část, rozpracování metodiky vyšetření ukazuje na dobrý vhled do 
problematiky.

 Diplomant použil dostatek literárních pramenů, bohužel však chybí srovnání se zahraničními studiemi. 
 Diplomant byl při realizaci praktické části velmi aktivní – podařilo se mu vyšetřit 37 žáků.
 Práce ukazuje nárůst výskytu vadného držení těla v dětském věku, což vyžaduje změnu přístupu odborné, 

ale i laické veřejnosti. 

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

 cíle, hypotézy i závěr jsou zpracovány přehledně, jsou formulovány jasně
 odborný problém byl zvládnut do hloubky, samostatně.
 jak teoretická, tak praktická část včetně diskuse jsou psány podrobně a kvalitně
 cením si i množství příloh



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

Otázky k 
obhajobě: Plánujete se této problematice do budoucna věnovat? 

Jakým způsobem by bylo podle Vašeho názoru možné zlepšit situaci ve 
společnosti? 

Hodnocení celkem: Doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

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


