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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Natálie Keilová 
s názvem: Možnosti rehabilitace pacienta po cévní mozkové příhodě v chronickém stadiu.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 20 

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. Porovnejte nové a konvenční metody při léčbě CMP na základě vašich fyzioterapeutických
zkušeností

2. V čem spatřujete problém ohledně dostupnosti nových terapeutických přístupů všem vhodným
pacientům ?

3. Jaké jsou kontraindikace při terapii botulotoxinem typu A

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

Studentka ve své práci prokázala schopnost a samostatnost pracovat nad rámec povinností a ve svém
volném čase se iniciativně dané problematice věnovala,což dokázala svoji účastí opakovaně na pobytech
pacientů s CMP.
Práce je přínosná neb poukazuje na nejnovější trendy v terapii,je zpracována velmi pečlivě.    

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