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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Zuzana Nouzáková 
s názvem: Fyzioterapeutická péče o pacienta s entezopatií v oblasti loketního kloubu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

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) 

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké terapeutické závěry jste si vyvodila pro svou budoucí rehabilitační praxi u pacientů s touto
diagnózou? Doplnila by jste nějaké cviky do své cvičební brožury pro pacienty?

2. Jaké nejobvyklejší změny v napětí svalů na krční páteři jste vyšetřila u vašich klientů?

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

Téma bakalářské práce si studentka vybrala po setkání s pacienty s diagnózou
entezopatií v oblasti loketního kloubu již při studiu. Použila získané znalosti kineziotepinku z absolvovaného
kurzu a seznámila se z terapií rázovou vlnou.
Ve své práci skloubila jak své vědomosti, sepsané v teoretické části, tak praktické dovednosti při práci s
klienty.
Ve výsledcích své práce potvrdila prospěšnost a nepostradatelnost manuálního a individuálního přístupu
rehabilitační péče u těchto pacientů. Výsledky své práce opírá o jiné zdroje citované v práci a v konečné
diskusi i zmiňuje závěry některých vědeckých výzkumů.
Práci studentka zpracovala samostatně a při zpracování údajů si vedla velmi dobře. Pro malý počet
probandů je si studenta vědoma, že výsledky nemohou být zatím použity pro publikování. Pokračování
srovnávání dvou různých terapií by bylo velmi prospěšné.
Celkově práci hodnotím známkou výborně i přes neprůkaznost této studie pro malý počet probandů. Práce
splňuje struktůru i obsah bakalářské práce a může být odrazem pro další výzkum.  
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