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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Michaela Dudková 
s názvem: Kazuistika fyzioterapeutické intervence u dítěte po remodelaci lebky

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) 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) 

9 

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

39 

5. Celkový počet bodů 98 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaký efekt čekáte od nakloněné pracovní desky, kterou doporučujete, při činnostech spojených s
výukou v 1. třídě ZŠ?

2. Myslíte, že je nutné, aby Vaše pacientka docházela na individuální fyzioterapii celý život?

3. Pokud ano uveďte důvod. Pokud ne, také.

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

Předkládaná Bc. práce patří, svým zaměřením i věkem pacientky, k nejobtížnějším.
Zpracována jsou přehledně jak teoretická východiska, tak samostatná speciální část. Při zpracování
studentka prokázala, že je schopna nejen kvalitně provést KR a následně adekvátní terapii u 6 leté
pacientky s LMR, ale také adekvátně pracovat s pěstounskou rodinou, což je naprosto nezbytné v jakékoli
terapii, ve které se jedná o dětského pacienta.
Vždy měla přesně připravené terapeutické jednotky, ale byla schopna tyto přizpůsobovat i během terapie,
jak už to u při fyzioterapii v pediatrii bývá.

Práci i přístup studentky, jedno od druhého není možno oddělovat,  hodnotím výborně a doporučuji k
obhajobě.   

Jméno a příjmení: PhDr. Andrea Hašková
Organizace: Dětský rehabilitační stacionář Kladno
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