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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body
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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

Student zpracoval téma bolesti zad a možost léčby metodami,které nejsou v ČR široce používány,z tohoto 
pohledu je jeho práce originální i praktická

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

Student pracoval samostatně,v průběhu roku se zůčastnil několika kurzů na téma viscerální manipuace a jeho 
praktické zkušenosti se tak odrážejí ve způsobu zpracováí tématiky.Při zpracovávání tématu byl v kotaktu i 
s francouzským terapeutem .

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

Cílem práce bylo představit novou terapeutickou metodu,která se svým zaměřením na orgány zcela odlišuje od 
ostatních fyzioterapeutických konceptů. Dále přehled standatních postupů a možnost nového pohledu na 
problematiku bolestí zad a léčebných postupů.

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

2

Zpracování ,jaazyková a stylistické úroven i rozsah jsou v pořádku.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Popis principu metody visceální manipulace, v čem se odlišuje od jiných 
metod?

V čem je specifická palpace u metody viscerální manipulace?

Jaké jsou praktické zkušenosti studenta s touto metodou?

Jaké jsou běžně používané postupy u bolestí zad?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře

Velmi dobře

Datum:
2.6.2014

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
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