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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Klára Adamová 
s názvem: Využití stabilometrické plošiny u pacientů s gonartrózou

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

20 

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) 

6 

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

30 

5. Celkový počet bodů 71 

Návrh otázek k obhajobě

1. Počet subjektů (2) představuje určitou limitaci pro hodnocení efektu využití popisovaného systému.
Jak byste upravila metodiku tak, aby výsledky bylo možné statisticky vyhodnotit a případně
publikovat?

2. Jaké metody byste použila pro zlepšení motivace pacientů (pokud je to potřeba)?

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

Cílem předkládané práce bylo popsat moderní přístupy rehabilitace při gonartróze a formou kazuistik
popsat terapii min. 2 pacientů s gonartrózou. Dále standardní terapii obohatit o využití systému typu
biofeedback zahrnujícího stabilometrickou plošinu a zhodnotit přínos této metody.

Práce má slušnou jazykovou úroveň, ale obsahuje některé hůře srozumitelné pasáže, překlepy apod.
Grafické zpracování hodnotím jako průměrné. Použitá literatura je odpovídajícím způsobem citována.

Předkládaná práce splňuje všechny body zadání, část o moderních přístupech v rehabilitaci by však mohla
být zpracována důsledněji.     

Jméno a příjmení: Ing. Martin Vítězník
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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