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

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. Proč můžeme očekávat u pacientek po operaci mammy chybný stereotyp chůze, zvláště
nedostatečného souhybu horních končetin s rotací trupu?

2. V čem shledáváte největší problém v přetrvávajícím lymfedému horních končetin po operacích
mammy?

3. Jsou pořádány různé skupinové terapie pro pacientky po operacích mammy- zučastnily se vaše
pacientky nějaké podobné psychoterapie?

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

   Obecná část této bakalářské práce je velmi důsledně zpracovaná se všemi aspekty pro použitou diagózu.
Obě části jsou velmi pěkně, srozumitelně a přehledně sepsány. Ze speciální části je patrné, že studentka
dané problematice rozumí. Cvičební jednotky jsou obsáhlé a volené podle aktuálního zdravotního stavu
klientek.
   Studentka pracovala samostatně a  svým přístupem si získala u klientek důvěru. Studijní materiál čerpala
z velmi různorodých pramenů, které se sepsala v seznamu literatury.
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