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studenta:  Bc. Monika Zaplatílková 
s názvem: Rehabilitace pacientů po ablaci mammy s přihlédnutím ke komplikacím

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

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

5 

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

30 

5. Celkový počet bodů 75 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proč jste při fyzioterapeutické péči nevyužili možnosti fyzikální terapie ?

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 práce obsahuje 97 stran textu včetně 4 stran příloh.Autorka pracuje s 51 literárními zdroji.

Autorka se rozhodla zpracovat práci na  aktuální téma dnešní doby ,ve své práci porovnává kazuistiky 2
pacientek.

K práci mám tyto připomínky :

1.Málo zahraničních citačních zdrojů , na str.15-31 autorka pracuje převážně s jedním literárním zdrojem
(1) , což se jeví jako nedostatečné u diagnózy,která je zpracována  dostatečně obsáhle v dostupných
literárních  zdrojích. Pokud měla být obecná část rešerší, pak tento záměr nebyl splněn.

2.Postrádám více rozpracovanou kapitolu "Fyzikální terapie" - její možnosti při zvolené diagnóze (29 -30 ) ,
nepřipadá mi vhodné slovní spojení " pro přiblížení si jich pár následovně uvedeme ,ale nejdříve si uvedeme
kontraindikace (str.30), neb se jedná o odbornou práci .
Postrádám zmínku , o kontraindikaci fyzikální léčby onkologických pacientů  6 měsíců po terapii.

3.Postrádám v teoretické části 1.7.2.Léčebná rehabilitace -  zpracovanou část Edukace , i když později při
zpracování kazuistik již autorka tuto problematiku zmiňuje.

4.Při zpracování vstupních kineziologických vyšetřeních bývá zvykem uvádět datum vyšetření
(str.51,53,71),rovněž při zpracování výstupních kineziologických vyšetření (str.75,77).

5.Doporučovala bych pod tabulkama uvádět legendu -vysvětlení zkratek.

6.V kapitole -Přílohy neshledávám u obrázků zdroj,odkud autorka čerpala.

Přes výše uvedené nedostatky studentka prokázala schopnost samostatně prakticky pracovat a pokusila se
ucelené zpracovat vybranou diagnózu.

Práci doporučuji k obhajobě.
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