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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření y
práce
0-4
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
3
výstupů práce…
Téma bakalářské práce bylo zaměřeno na problematiku třesu. Jde o rešeršní práci, kde se věnuje
popisu tohoto příznaku, možným příčinám, možnostem vyšetření, ale i terapii. Téma je aktuální –
jde o závažný příznak, který je potřeba včas a cíleně terapeuticky řešit. Práce popisuje možnosti
objektivizace a terapie – a především část týkající se relaxačních technik a cvičení v uzavřených
kinematických řetězcích z hlediska preventivního lékařství důležitá/v praxi využitelná.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších
2
domácích i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech
zejména s ohledem na praktické výstupy.…
Zadané téma autorka přehledně zpracovala, dílčí postupy pravidelně konzultovala. Na rešeršní práci autorka
použila relativně málo literatury, chybí zahraniční prameny. V práci také chybí diskuse, ve které by autorka
konfrontovala zpracovanou problematiku s vlastními názory.
3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí
3
odborného problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce,
skutečný praktický i teoretický přínos práce…
Autorka splnila zadaný cíl bakalářské práce. Práce může být využitelná jako teoretický podklad pro
praktický experiment, který by ověřil význam včasného vyšetření třesu a vlivu preventivního programu.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava
3
práce, dodržení publikační normy…
Bakalářská práce je po stránce odborné i formální zpracována dobře, jazyková i stylistická úroveň je
průměrná.
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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

