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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Michal Gála, DiS. 
s názvem: Využitie fyzioterapie u pacientov s reumatoidnou artritídou

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

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

40 

5. Celkový počet bodů 100 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakou fyzikální terapii byste doporučil Vašim pacientům, pokud by byla možnost jim ji nabídnout?

2. Vysvětlete zkratku ROM.

3. Porovnejte fyzioterapeutické postupy v Revmatologickém ústavu Praha a Národním ústavu
revmatických onemocnění v Piešťanech.

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 na téma fyzioterapie u revmatoidní artritidy je velice pečlivě zpracována. Teoretická část
poskytuje celou řadu velmi zajímavě pojatých informací, následuje popis vyšetření a fyzioterapeutických
postupů vhodných u revmatoidní artritidy.
Student spolupracoval s pěti hospitalizovanými pacienty v Revmatologickém ústavu v Praze. Na základě
podrobně zpracovaných kineziologických rozborů stanovil rehabilitační plány a vedl terapii dle potřeb a
možností jednotlivých pacientů. Terapie u všech pacientů byla vedena správně dle jejich aktuálního stavu a
možností zařízení.
Práce je doplněna o dotazníkový výzkum určený pacientům s revmatoidní artritidou na téma přínos
fyzioterapie v jejich životě. Vyhodnocení těchto dotazníků potvrzuje závěr práce, tedy pozitivní účinek
fyzioterapie u pacientů s touto diagnózou.
Z práce je patrné zaujetí studentka k tématu, práci hodnotím jako výbornou.
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