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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jana Srbová 
s názvem: Telerehabilitace jako jedna z forem rehabilitační péče u pacientů s totální endoprotézou
kolenního kloubu.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

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) 

9 

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

38 

5. Celkový počet bodů 96 

Návrh otázek k obhajobě

1. V dnešní době je rehabilitace pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu převážně řešená
lázeňskou péčí. Jaké komplikace znemožňují rehabilitaci v rané péči u těchto pacientů?

2. Setkala jste se ve své dřívější praxi s telerehabilitací ? Oslovil vás třeba kamarád s prosbou o
pomoc, přes telefon či skype, aby jste spolu konzultovali jeho potíže? Lze z vašeho pohledu pokládat
telerehabilitaci za možný směr rozvoje budoucí rehabilitace?

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

Tato bakalářská práce je prací v naší republice spíše průkopnickou. Studentce se podařilo, i přes malý
počet probandů, vyzkoušet si vedení rehabilitační péče s domácího prostředí a srovnat výsledky péče s
klasickou rehabilitací.
V teoretické části popisuje telerehabilitaci jako nový směr zájmu v zahraničí, převážně v USA a v Izraeli.
Zmiňuje některé studie a výzkumy v této oblasti.
Vedení rehabilitace dvou skupin pacientů stejné diagnózy podrobně popisuje ve speciální části. Pro
obsažnost uvedla přehledně srovnávací tabulky výsledků všech pacientů v příloze.
V diskusi výstižně hodnotí dosažené výsledky. Práce obsahuje i zpracovaný instruktážní  film na DVD pro
pacienty ze skupiny telerehabilitace.
Studentka pracovala samostatně a závěry její práce můžou být odrazovým můstkem k dalšímu výzkumu.
Práci hodnotím jako výbornou.

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Hamouzová
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno
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