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

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) 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) 

15 

5. Celkový počet bodů 55 

Návrh otázek k obhajobě

1. Prečo teplota 37,7 st.C je hraničná v pooperačnom období po abláciíí mammy?

2. Popíšte nácvik ADL u pacientky po abláciíí mammy

3. Čo je MMSE? Ako by ste to použili u pacientok po abláciíí mammy?

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

Práca pojednáva o závažnom a stále aktuálnejšom probléme súčasnosti - zhubnom ochorení prsnej žľazy.
Preto jej zvolenie ako témy bakalárskej práce považujem za vhodné a to i v prepojení a zakomponovaní
fyzioterapeutických metód ako súčasti komplexného prístupu pri riešení života pacientky - ženy.
Autorka práce splnila cieľ v komplexnom pojatí. Aplikácia metodiky však nebola zvládnutá v dostatočnom
rozsahu. Práca je chudobná na citované zdroje, ktoré sú len domácej proveniencie.       

Jméno a příjmení: MUDr. Ján Hrdý
Organizace: Rehab.klinika Malvazinky-Praha 5
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