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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… 
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 Náhlá CMP se v současné době objevuje už i u mladších pacientů. Aktuálnost tématu je tedy jednoznačná. Originalita spočívá 

hlavně ve zvoleném terapeutickém přístupu EIS - CK, který je v bakalářské práci u této diagnózy popisován poprvé. Výstupem 

práce je hlavně komplexní terapie konkrétního případu včetně psychoterapie. 
 

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 

 

 Studentka pracovala  na své práci od počátku velmi samostatně. Pravidelně konzultovala zpracované kapitoly.Vhled autora 

do problematiky teoretické části i praktické části je zřetelný. Zpracování kasuistiky a jednotlivých možností terapie je velmi 

podrobný. Studentka pracovala s dostupnými literárními prameny k danému tématu. 
 

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 

 

 Cílem práce bylo poukázat  na jednu z možných terapií u lehké NCMP. Výběr terapie dle Computer Kinesilogy (CK) byl zvolený 

správně, což ukazují konkrétní výsledky zpracované v grafech.  

Závěrem práce bylo, že CK je možné využít pro objektivizaci efektu terapie a pro navržení individuálního cvičebního programu 

dle aktuálních nálezů v segmentech páteře a myofasciálních řetězcích. 

 

 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 

dodržení publikační normy… 

Formální zpracování i jazyková úroveň práce je na výborné úrovní. Rozsah práce převyšuje požadavky bakalářské práce. 

4 



Práce je rozšířena i o obrázkovou přílohu  v příslušných kapitolách.  

 

Body celkem  
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 Poznámky, 

doplňky 

posuzovatele: EIS – CK Expertní informační systém Computer Kinesiology 
 

 Otázky k 

obhajobě: Nemám 
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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 

 

 


