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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:  Jan Jareš
s názvem: Ovlivnění lymfedému po ablaci mammy
Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:
1.

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

28

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)

9

4.

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

37

5.

Celkový počet bodů

92

Návrh otázek k obhajobě
1. S lymfedémem se setkáváme i u jiných onemocnění. Setkal jste s touto diagnózou např. v rámci
praktické výuky i u jiných pacientů?
2. Co je příčinnou primárního lymfedému a jak často a u koho se vyskytuje?
3. Jaké pohybové aktivity jsou pro pacienty s lymfedémem nejvhodnější?
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

Práce se skládá z velmi pěkně, přehledně zpracované teoretické části a praktické části, ve které student
popisuje terapeutický postup u třech pacientů s lymfedémem.
Poznatky a zejména praktické zkušenosti s léčbou pacientů s touto diagnózou student zcela jistě uplatní v
praxi.

Jméno a příjmení: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
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