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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Vladimír Žebera 
s názvem: Lékařské postupy a průběh léčby Karla IV.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

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) 

37 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Uvádíte, že příčinou smrti Karla IV. v roce 1378 byla pneumonie v důsledku fraktury krčku stehna.
Jak by dnes postupovali lékaři a jak by byla zaměřena následující rehabilitace?

2. Výraznou pozornost období vlády Karla IV. věnoval i známý historik Václav Vladivoj Tomek. Víte,
kdo to byl a jak on hodnotil vládu Karla IV. i následné husitské hnutí (stručně !).

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

Student přistupoval ke zpracování zadaného tématu zodpovědně a řadu podkladů získal vlastní iniciativou,
bez podnětu vedoucího práce. Správně se orientoval na základní odbornou literaturu, resp. na práce pp.
prof. Vlčka, prof. Dylevského a doc. Ramby. Na podnět vedoucího práce zdařile zpracoval rehabilitační
postupy XIV. století, které dokázal porovnat se současnými metodickými poznatky.

Jsem přesvědčen, že po úpravách by bylo vhodné bakalářskou práci publikovat a s ohledem na význam
Karla IV. v zahraniční literatuře.   

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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Datum: .....................................


