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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Agáta Boušková 
s názvem: Hodnocení efektivity fyzioterapie u totální endoprotézy kyčelního kloubu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 15 

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

5 

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

35 

5. Celkový počet bodů 85 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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 obsahuje 65 stran textu včetně seznamu literatury a příloh. Autorka pracuje s
37 literárními zdroji včetně zahraničních publikací a zdrojů.

Práce se zabývá velmi aktuální tématikou ve fyzioterapii a to je úroveň předoperační a pooperační
fyzioterapie u jednoho z nejčastějších ortopedických onemocnění , respektive operačního přístupu a to TEP
kyčelního kloubu.
Forma práce byla dotazníkový průzkum a snaha studentky byla  zmapovat úroveň předoperační a
pooperační péče ve zdravotnických zařízeních v Praze a Středočeském kraji.

Při své práci narazila na neochotu jednotlivých zařízení se tohoto průzkumu zúčastnit, což bylo pro autorku
rozčarováním, ale bohužel realitou dnešního zdravotnictví.
Přesto se jí podařilo zpracovat dostatečný soubor respondentů z malého  množství zdravotnických zařízení ,
která souhlasila s dotazníkovým průzkumem.

Oceňuji snahu studentky o získání dat ohledně fyzioterapeutické péče při operaci TEP kyčelního kloubu  a i
přes nezdary se kterými se musela potýkat když byla většinou odmítána, zpracovala svoji práci velmi dobře
a přehledně.

Ke zpracování práce přistupovala velmi zodpovědně a svědomitě, prokázala samostatnost i odhodlanost
bojovat s nepřízní se kterou se setkávala, na konzultaci docházela pravidelně ,připravena a ochotně
přijímala doporučení ke své práci.

Hodnotím klasifikačním stupněm B (velmi dobře).

Jméno a příjmení: Mgr. Simona Hájková, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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