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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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) 

10 

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

40 

5. Celkový počet bodů 98 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proč je v přehledu literatury citována Vlčkova monografie o sedmi známých generacích
Přemyslovců, a nebyla využita monografie Češtík, a kol. Vesmír: Praha 1999? V čem byl její přínos
pro samotnou práci?

2. 

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

Předložená bakalářská práce Vladimíra Žebery se zabývá důležitou a stále aktuální problematikou jakou se
ukázalo být záhadné onemocnění Karla IV. na podzim roku 1350. Jak se po staletích ukázalo, šlo o
následek vážného úrazu, který se panovníkovi podařilo dokonale utajit. Autor velmi pečlivě a fundovaně
rozebírá zjištěná zranění i nemoci, kterými trpěl. Značný přínos práce vidím v komplexním srovnání
úrovně rehabilitace ve středověku se současností. Zvláště mne zaujalo autorovo vyčerpávající sestavení jak
krátkého, tak dlouhodobého rehabilitačního plánu, s cílem celkového zlepšení pohybových
schopností, zlepšení psychické a fyzické kondice a umožnění návratu do běžného života." Středověcí
lékaři a jejich pomocníci, dnešní fyzioterapeuti, vědomi si závažnosti králova zranění, podle toho k
ošetřování přistupovali s vysokou zodpovědností a profesionalitou. Nepochybně využívali i léčebné metody,
postupy a farmaka, zatím nám neznámé.
Závěr: předložená bakalářská práce je zpracována na patřičné úrovni a vychází i z autorových vlastních
zkušeností. Jeho dílo pokládám po odborné stránce za výborné. Doporučuji tudíž práci k obhajobě.        

Jméno a příjmení: doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.
Organizace: Stomatologické centrum Praha
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