
 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:   Ondřej Čech 
s názvem: Možnosti fyzioterapie po ruptuře flexorů kolenního kloubu

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) 16 

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) 

34 

5. Celkový počet bodů 82 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proč je podle vás více rupturou postižen m. biceps femoris, než ostatní flexory kolenního kloubu?

2. Jak budete postupovat v rámci edukace pacienta ohledně zadávání cviků pro autoterapii?

3. 

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 zpracovávající terapii ruptury flexorů kolenního kloubu je čtivá. V teoretické části je
přiblížena problematika z oblasti flexorů kolenního kloubu a jejich poranění. Autor poukazuje na nedostatek
ucelených informací k této problematice v dostupné odborné literatuře a snaží se podat komplexní pohled
na toto téma. Ve speciální části jsou zpracovány dvě kazuistiky pacientů s poraněním flexorů kolenního
kloubu. Na základě získaných informací při vstupním vyšetření byl u pacientů stanoven krátkodobý a
dlouhodobý rehabilitační plán, následně blíže rozpracován průběh rehabilitace. Jsou zde uvedeny příklady
konkrétních cvičebních jednotek s detailním popisem vybraných cviků, které jsou zvoleny dle možností
pacientů s cílem minimalizovat následky úrazu a zapojit pacienty co nejdříve do běžného života.

K celému zpracování bakalářské práce přistupoval student velmi zodpovědně, stejně tak k plnění dílčích
úkolů a vhodného využití vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia. Úzce spolupracoval s
pracovištěm, na kterém probíhala vlastní praktická část bakalářské práce.

Student plně využíval konzultací, respektoval mé připomínky, na konzultace byl vždy připraven.

Celkově práce splňuje všechny aspekty bakalářské práce, kladně hodnotím komplexní přístup studenta k
této problematice.

Doporučuji k obhajobě
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