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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
V současné době je více než jisté, že 20% potíží pohybového aparátu je příčiny mechanické a 80% příčin je
nemechanických. Problematika pohybového aparátu může být velmi úzce spojena s funkcí vnitřních orgánů.
Aktuálnost problematiky je tedy vysoká! Originalita práce je jistá. Je to první práce, která velmi přesně
objektivizuje účinky metody viscerální manipulace.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Práce je zpracována velmi podrobně a přehledně. Autorka jednoznačně prokázala vhled do vybrané
problematiky. Pracovala s dostatečným a dostupným množstvím literárních pramenů.

3

Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíl práce byl splněn. Autorce se podařilo objektivizovat účinky viscerální manipulace na vybraném vzorku
pacientů. Výsledky graficky zpracovala, což umožňuje dobrou orientaci ve výsledcích její práce.Výsledky terapie
viscerální manipulace jsou více než překvapivé.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Zpracování práce je po všech stránkách vynikající. Rozsah práce přesahuje požadavky na bakalářskou práci.
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

