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1. Téma a cíl práce

výstižné

Zvolené téma práce
Cíle práce jako celku
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2. Aktuálnost tématu
Aktuálnost zvoleného tématu

vysoká

střední
x

nízká

nevyhovující

3. Zpracování teoretické části
Zřetelné definování problematiky
Solidní přehled dosavadních
poznatků
Výběr relevantních názorů pro
daný problém
Logická výstavba práce (pořadí
kapitol)

výborné

velmi dobré

dobré
x
x

nevyhovující

3. Zpracování empirické části
Definování výzkumného problému
Definování cílů výzkumu
Popis zkoumaného souboru
Popis použitých metod
Adekvátnost použitých metod
Způsob prezentování výsledků
Diskuse: kvalita interpretování
získaných výsledků

výborné

4. Literatura a práce s literaturou
Výběr použité literatury
Využití literatury v textu práce
Správnost citací v textu
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x
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velmi dobré
x
x

dobré

nevyhovující

x
x
x
x
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x
x
x
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5. Závěry práce
Splnění cíle práce
Způsob shrnutí
Validita závěrů
Přínos práce

výborné

velmi dobré
x

dobré

6. Přílohy
Kvalita a vhodnost příloh

výborná

velmi dobrá
x

dobrá

7. Spolupráce studenta s vedoucím
práce
Využití konzultací
Akceptování rad a připomínek
Samostatnost při zpracování práce

výborné

velmi dobré

dobré

nevyhovující

x
x
x
nevyhovující

nevyhovující

x
x
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8. Stylistická úroveň textu

výborná

velmi dobrá
x

dobrá

nevyhovující

9. Pravopisné chyby či překlepy

nejsou

naprosto
ojediněle

častější

velmi časté

x

10. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce
11. Celkové stanovisko vedoucího k práci
Doporučení k obhajobě

výborně

velmi dobře

doporučuji k obhajobě
x

dobře
x

neprospěla*

nedoporučuji k obhajobě*

Komentář a připomínky k textu::
Práce se zabývá problematikou cvičení podle Dr. Smíška. Přestože není nezajímavá, tak délka práce (s přílohami
92 stran) je na úkor kvality. Některé části by zajisté bylo možné zpracovat lépe. V práci se vyskytují pravopisné
chyby. Kvalita některých fotografií též není příliš dobrá, naopak přílohy jsou pro člověka málo orientujícího se
v problematice poměrně přínosné. Některé kapitoly práce působí lehce nehomogenně.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jeden pacient cvičil celkem 5x a druhý 8x – zvládne pacient kvalitně provést tyto cviky už po tak krátké době
jako je 5 terapií?
2) Kolik máte negativních zkušeností ve smyslu zhoršení pacientova stavu na tuto terapii?

Datum: 14.5. 2015
Podpis vedoucího práce: Mgr. Petr Molnár

