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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
Studentka si vybrala téma,které dosud nebylo tímto způsobem zpracováno.Metoda viscerální manipulace je svou
podstatou založena na subjektivních palpačních vjemech terapeuta a v této práci jsou výsledky metody
objektivizovány.Poukazuje na široké možnosti využití této metody.Práce je originální,praktická s vysokou
uplatnitelností výstupů.

2

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 byla zpracována samostatně,studentka se již delší dobu před začátkem bakalářské práce účastnila všech
dostupných seminářu na téma viscerální manipulace.Pracovala především s osteopatickou literaturou
francouzských autorů J.P.Barral a A.Croibier a také s anatomickou literaturou.Literární zdroje jsou dostatečné.

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 objektivizace výsledků byl splněn,práce ukazuje také škálu půsbení metody viscerální manipulae na lidské
tělo,nejen v rovině muskuloskeletálního systému.Práce má vysoký praktický i teoretickýpřínos.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Práce má po formální stránce vysokou úroveň,text je srozumitelný bez jazykových nedostatků.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
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Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
Doporučuji práci k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

