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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu    X   

Členění kapitol, návaznost     X  

Práce s odbornou literaturou       X  

Rozsah      X 

Metodika 

Cíle práce    X    

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací    X   

Vhodnost a správnost použitých metod   X    

Popis, vysvětlení použitých metod    X   

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost    X   

Přehlednost, jasnost    X   

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň     X  

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     X  

Rozsah     X  

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností     X   

Dosažení stanovených cílů    X   

Význam pro praxi, osobní přínos    X   

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   X    

Stylistika   X    

Gramatika   X    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   X    

Spolupráce      X 



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Bakalářská práce není plagiátem, nejvyšší míra podobnosti je 0 %. 

 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Karolína Škopová si pro svou závěrečnou práci zvolila velmi zajímavé téma. S návrhem 

tématu přišla za vedoucí práce osobně a pro pochopení problematiky strávila mnoho hodin 

s fyzioterapeutkou, která jí názorně ukazovala a vysvětlovala principy Vojtovy metody. 

Studentka měla i možnost si pod jejím vedením Vojtovu metodu vyzkoušet. Autorka jevila o 

problematiku velký zájem, proto mě zklamal přístup, jakým ke zpracování práce nakonec 

přistoupila. Práci zpracovávala ve velké časové tísni a průzkumnou část konzultovala pouze 

jednou.  

Úvod práce splňuje svůj účel, vlastní teoretická část je však strohá, kapitoly jsou krátké a 

mnohdy je čerpáno pouze z jednoho zdroje. Interpretace výsledků průzkumné části je vcelku 

přehledná, připomínku mám pouze ke grafům, kde chybí jakékoliv popisky a není na první 

pohled zcela jasné, zda jsou výsledky vyjádřeny v relativní či absolutní četnosti. Diskuze je 

krátká a minimální je i komparace s jinými dostupnými zdroji. 

Za největší nedostatek však považuji velmi hraniční rozsah práce. 

V závěru hodnocení bych ráda vyzdvihla a kladně ohodnotila archiv fotografií autorky a 

vypracovaný letáček Deset bodů pro rodiče aneb na co se připravit při cvičení Vojtovy 

metody. 

Přes uvedené nedostatky splňuje práce požadavky kladené na tento typ práce, a tudíž ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 

 

E 

 

 
Dne: 1. 6. 2018      ........................................................... 

                               Podpis  

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


