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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:  Veronika Volková
s názvem: Možnosti fyzioterapie u pacientů po operacích ramenního kloubu
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)

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)

10

4.

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

40

5.

Celkový počet bodů

95

Návrh otázek k obhajobě
1. Vysvětle, které pohyby jsou kontraindikovány u jednotlivých operačních řešení a proč?
2. U kazuistiky 2, kdy mohu u tohoto druhu operace zařadit cviky se zapojením do rotací?
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

Bakalářskou práci hodnotím jako práci s odbornou úrovní a dle mého názoru splňuje požadavky kladené na
bakalářské práce.
Je patrné, že se autorka v dané problematice orientuje, což prokázala ve svých výsledcích a diskusi.
Spolupráci s vedoucím bakalářské práce hodnotím jako výbornou. Autorka pravidelně konzultovala, byla při
tvorbě práce samostatná a aktivní.
Rozsah použité literatury a jiných informačních zdrojů svědčí o autorčině zájmu o téma bakalářské práce.
Studentka pracovala s literaturou samostatně. Prokázala, že se dokáže orientovat v odborném textu. V
práci správně cituje a odkazuje na literaturu. Počtem stran práce splňuje požadovaný rozsah, je doplněna
četnými přehlednými přílohami a fotodokumentací. Je psaná srozumitelně, čtivě, stylisticky i formálně
úhledně. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A
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