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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Otília Žižkovičová 
s názvem: Subjektivné hodnotenie efektivity fyzioterapeutickej liečby podľa pacientok po ablaci
mammy

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 10 

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) 

35 

5. Celkový počet bodů 75 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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

Autorka předkládá práci na aktuální téma dnešní doby a podrobně zpracovává tématiku fyzioterapie po
ablaci mammy.

Studentka svoji práci zpracovala pečlivě avšak podle mého názoru se měla více držet svého zadání ohledně
subjektivního hodnocení efektivity fyzioterapie a ne se zabývat podrobnými kineziologickými rozbory
vyšetřovaných pacientek.  Jsem si vědoma kolik času jí vyšetřování a zpracování výsledků stálo, většina
práce však hodnotí efektivitu z objektivního hlediska nikoliv subjektivního.

Vzhledem ke skutečnosti, že studentka byla během zpracování bakalářské práce zraněna, měla omezené
možnosti konzultace takže zpracovávala práci dle svého vědomí a pokusila se předložit co možná nejvíce
výsledků, což hodnotím kladně.

Práce je v teoretické části přehledná a podává ucelený pohled na problematiku z hlediska anatomie, terapie
,fyzioterapie. Speciální část je věnována tvorbě a distribuci dotazníků avšak soubor na dotazníkový
průzkum měl být rozsáhlejší, aby získané výsledky měly  větší vypovídatelnou hodnotu.

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce.

Hodnotím klasifikačním stupněm C (dobře).
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