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studenta:   Iva Ripperová 
s názvem: Komplexní rehabilitace po popáleninovém traumatu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

15 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 10 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

40 

5. Celkový počet bodů 73 

Návrh otázek k obhajobě

1. Prosím, zdůvodněte rozdíl mezi terapií u popálení levé ruky elektrickým proudem a mezi
popálením od svíčky při roztápění vosku na PHK a obličeje.

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Předložená bakalářská práce na téma „Komplexní rehabilitace po popáleninovém traumatu" je zpracována
na 99 stranách textu, za použití 60 citovaných zdrojů.
Autorka si zvolila velmi zajímavé, vysoce aktuální téma „Fyzioterapie u popáleninového traumatu " na které
se snaží pohlédnout komplexně.

Bakalářská práce je systematicky členěna do sedmi základních kapitol, což je plně v souladu s požadavky,
které jsou kladeny na bakalářské práce.
V úvodních pasážích práce - teoretických východiscích bakalářské práce -
autorka zařazuje kapitoly týkající se anatomie  a fyziologie kůže, problematiky popálenin, první pomoc při
popáleninovém traumatu, terapie, možné komplikace, kožní náhrady a komplexní rehabilitace.

Teoretické podklady jsou zpracovány na velmi dobré úrovni, studentka
prokázala, že je schopna vyhledávat zdroje a tyto vzhledem ke zvolenému
tématu, které není jednoduché, zpracovat.
Cíle, metody řešení, které autorka zvolila k dosažení stanovených cílů, vlastní kazuistiky a výsledky jsou
plně akceptovatelné.
Významnou a nosnou částí práce je kapitola diskuse.    
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