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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.

1. Téma a cíle práce  výstižné odpovídající 
  

částečně 
odpovídající 

cíl a záměr 
nevýstižný

   Zvolené téma práce x
   Cíle práce jako celku x

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující
   Aktuálnost zvoleného tématu x

3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Zřetelné definování problematiky x

Solidní přehled dosavadních    
poznatků

x

   Výběr relevantních názorů pro 
  daný problém

x

Logická výstavba práce (pořadí 
kapitol)

x

3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Vymezení výzkumného problému x
   Definování cílů výzkumu x
   Popis zkoumaného souboru x
   Popis použitých metod x
   Adekvátnost použitých metod x
   Způsob prezentování výsledků x

Diskuse: kvalita interpretování
získaných výsledků  

x

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



5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Splnění cíle práce x
   Způsob shrnutí x
   Validita závěrů x
   Přínos práce x

6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující
   Kvalita a vhodnost příloh x

7. Vztah práce k oborové 
problematice fyzioterapie

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Rozvíjí základní zaměření oboru x
   Rozvíjí specializační zaměření 
   oboru

x

8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující
x

9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 
ojediněle

častější velmi časté

x

10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla*
   Celkové hodnocení práce x

11. Celkové stanoviska oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě*
   Doporučení k obhajobě x

Komentář a připomínky k textu:
* V teoretické části se autorka velmi konkrétně zaměřuje na popis poruch smyslů a kognitivních funkcí u 
pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP). Autorka se dle uvedených citací snažila propojit dostupné 
informace z různých zdrojů. Velké množství po sobě následujících odborných výrazů narušuje plynulost čtení.  
V kapitole Bobath koncept autorka čerpá převážně z jednoho literárního zdroje, uvádí teoretické předpoklady a 
principy konceptu a stručně shrnuje klinickou problematiku u pacientů s CMP. Praktická část obsahuje rozsáhlý 
tabulkový přehled výzkumu zhodnocení motivace, kognitivních funkcí a vybraných funkčních testů (7). Oceňuji 
vysoký počet probandů (26) a vytvoření vlastního dotazníku pro zhodnocení motivace. Diskuze k praktické části 
a závěr celé práce jsou na velmi vysoké úrovni, autorka dává do souvislosti výsledky kognitivních funkcí a 
rychlosti chůze pro bezpečné přejití přechodu a poukazuje na vzájemný vztah mezi zhodnocením výsledků 
funkčních testů a motivaci pacientů. Práce má výborný výzkumný potenciál. Grafická stránka a srozumitelnost 
tabulek je dobrá, byť pro velké množství uvedených údajů může být pro čtenáře nepřehledná. 
Závěrem autorka výstižně charakterizuje výsledky a cíle práce: Testování pohybových výkonů a jejich výsledky
mají vliv na motivaci pacientů po CMP.
*Autorka často používá zkratky, které nejsou uvedeny v seznamu zkratek. Bakalářská práce má hraniční počet 
literárních zdrojů, ale tento fakt vyvažuje originální pojetí a zpracování celé bakalářské práce.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1.  Z dotazníku SRMS (Stroke Rehabilitation Motivation Scale) lze zjistit, které konkrétní vnitřní a vnější 
faktory ovlivňují motivaci u pacientů s CMP. Využíváte tento dotazník, popř. zjištěné výsledky v praxi?
2. Co jste si ze zjištěných výsledků a závěrů práce odnesla pro svoji praxi a jak konkrétně můžete tyto poznatky 
využít, popř. už využíváte?
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