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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Markéta Šollová 
s názvem: Telerehabilitace v domácím prostředí u pacienta s poruchou rovnováhy

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

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) 

30 

5. Celkový počet bodů 86 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vysvětlete goniometrický zápis u vyšetřovaného kolenního kloubu druhého klienta S 12-0-145 ?

2. Proč jste neprovedla goniometrické vyšetření kloubu u pacienta s CMP ?

3. Vaše kinezilogické vyšetření je pro vaší práci dostačující, ale z hlediska rehabilitační péče
nedostačující. Jaké další testy by jste měla doplnit?

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

Bakalářská práce je rozdělená na část teoretickou a speciální. První část popisuje pojem telemedicina,
telerehabilitace, telehealth, použité postupy a vyšetřovací metody. Ve druhé speciální části je vypracována
kazuistika dvou pacientů a jejich vedení terapeutem na dálku pomocí telekomunikace. Práce je vedená jako
výzkum účinnosti cvičení bez osobní intervence terapeuta. Cíl práce byl splněn i přes některé nedostatky v
úplnosti kineziologického rozboru. Výsledky jsou graficky i obrázkově zdokumentovány. Pro lepší
přehlednost výsledků práce chybí slovní vysvětlení některých obrázků. Celkově je práce dostačující a svým
obsahem vyhovuje bakalářské práci.    

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Hamouzová
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno
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