
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Kateřina Nenáhlová 
s názvem: Fukční poruchy nohy a jejich vliv na držení těla

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

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) 

35 

5. Celkový počet bodů 86 

Návrh otázek k obhajobě

1. Které svaly nejvíce ovlivňují podélnou nožní klenbu?

2. Považovala byste za vhodné trénovat u vašich pacientů také izolovanou extenzi palce nohy?

3. Vaši pacienti pozitivně hodnotili aplikaci kineziotapingu. Jaké konkrétní schéma jste použila?

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 během zpracovávání této bakalářské práce prokázala pečlivý a zodpovědný přístup. Pozitivně
hodnotím zejména její spolehlivost při plnění dílčích úkolů.
     Sama si vyhledala pracoviště, které využívá pedobarografickou desku. Díky vybranému tématu se s ní
naučila pracovat a vyhodnocovat výsledky vyšetřeních. Tyto vhodně propojila s vlastním fyzioterapeutickým
vyšetřením. Podařilo se jí tak objektivizovat výsledky fyzioterapeutické intervence, která byla pro oba
pacienty, jejichž kazuistiky popisuje ve speciální části, velmi přínosná.
     Vzhledem k aktuálnímu tématu funkčních poruch nohy považuji za přínosnou a obecně využitelnou
přílohu 1 "Terapeutická jednotka pro cvičení v domácím prostředí". Kvůli individuálním poruchám a
malému počtu pacientů nelze však výsledky této práce zobecňovat.
     Vzhledem k typu práce, je tato bakalářská práce po obsahové stránce zcela vyhovující a splňuje všechny
normy. Její využitelnost v budoucnu by mohla být při širším rozpracování, ve kterém by autor hodnotil a
porovnal práci s více pacienty.
     Hodnotím ji známkou velmi dobře.
       

Jméno a příjmení: Mgr. Petra Reckziegelová
Organizace:
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