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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Michaela Zálešáková 
s názvem: Možnosti fyzioterapie u geriatrických pacientů s poruchou rovnováhy na základě
polyneuropatie

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

22 

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) 

7 

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

30 

5. Celkový počet bodů 74 

Návrh otázek k obhajobě

1. Byla práce s pacienty z domova seniorů a výsledky, kterých jste společně dosáhli, motivací i pro
ostatní klienty domova pro seniory, zúčastnit se nabízených pohybových aktivit?

2. Jakou další kvalitu hlubokého čití byste mohla vyšetřit?

3. Jaké další testy k vyšetření rovnováhy znáte?

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 se zabývá problematikou poruch rovnováhy u geriatrických pacientů na základě
polyneuroatie. Autorka posuzuje na danou problematiku z pohledu fyzioterapeuta.
Práce je přehledně členěna na část obecnou, metodologii a část speciální, která je věnována vlastní práci
autorky. Na základě vstupního kineziologického rozboru byl stanoven krátkodobý a dlouhodobý
rehabilitační plán u jednotlivých pacientů, následují příklady cvičebních jednotek. Vyzdvihla bych
zdůraznění specifického přístupu ke geriatrickým pacientům.
V diskusi autorka prokázala orientaci v dané problematice a správný náhled na diagnózu polyneuropatie a
možnosti terapie vzhledem k věku pacientů.
Jako vedoucí práce kladně hodnotím přístup studentky k dané problematice, k plnění dílčích úkolů a
vhodného využití vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia. Studentka využívala konzultací, na
konzultace byla připravena.
Celkově práce splňuje všechny aspekty bakalářské práce a až na některé pravopisné chyby a překlepy je
dobře zpracována, kladně hodnotím komplexní přístup studentky k této problematice.
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