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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

2

 V této bakalářské práci byl hodnocen vliv hipoterapie u nemocných s RS, což je téma velice aktuální a 
přínosné. Bohužel byl efekt hodnocen pouze u dvou lidí, použité testy byly autorkou modifikovány a design 
studie nebyl správně navržen, takže výsledky práce nejsou do praxe použitlené.

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.…

2

 Studentka pracovala samostatně, bohužel však nereagovala na mé připomínky ke struktuře diplomové 
práce, prezentace výsledků, atd.. 

 Diplomantka byla při realizaci praktické části aktivní – nepodařilo se jí však vyšetřit více než dva klienty.
 Teoretická část týkající se problematiky hipoterapie by mohla být rozpracována lépe, především chybí 

odkazy na další již realizované studie.

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…

2

 cíle, hypotézy i závěr jsou zpracovány přehledně, jsou formulovány jasně
 bylo vyhodnoceno relativně malé množství probandů – počet je však pro bakalářskou práci dostačující
 jak teoretická, tak praktická část nejsou psány jako vědecká práce, chybí dostatek citací, diskuse by měla 

být rozsáhlejší
 výsledky bohužel vzhledem ke zpracování nemají velký přínos 



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



Otázky k 
obhajobě: Jaký z dotazníků únavy se Vám v praxi osvědčil? 

Hodnocení celkem: Doporučuji

Návrh klasifikace práce: velmi dobře

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


