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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Mariana Faladová 
s názvem: Efekt fyzioterapie u cervikobrachiálního syndromu s využitím Senzor Medica

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) 18 

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 89 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proč došlo ke zhoršení rozsahu pohybu u pacienta č. 1 ?

2. 

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

Předmětem bakalářské práce je zpracování problematiky cervikobrachiálního syndromu a terapeutických
možností se zaměřením vlivu této diagnózy na rozsah pohybu v oblasti krční páteře a ramenního kloubu.
Studentka v rámci bakalářské práce pracovala s přístrojem Senzor Medica Moover, jež umožňuje
goniometrické vyšetření rozsahu pohybů v kloubech. Kapitola současný stav a metodika jsou podrobně a
přehledně zpracovány. Ve speciální části jsou zpracovány kazuistiky pěti probandů, vyšetření jsou
přehledně zpracována do tabulek (součást příloh) a grafů. Ve výsledcích jsou shrnuty terapeutické efekty
na základě objektivního vyšetření. V kapitole diskuse autorka prokázala schopnost srovnání svých výsledků
s literárními zdroji a poukázala na další možnosti využití přístroje Senzor Medica Moover. Stejně tak
poukázala i na nedostatky při práci s přístrojem.
K celému zpracování bakalářské práce přistupovala studentka velmi zodpovědně, stejně tak k plnění dílčích
úkolů a vhodného využití vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia. Studentka plně využívala
konzultací, respektovala mé připomínky, na konzultace byla vždy připravena.
Práce je zpracována po stránce stylistické i gramatické bez chyb, v práci jsou vhodně zařazeny obrázky a
fotografie, což hodnotím kladně.
Celkově práce splňuje všechny aspekty bakalářské práce a je velmi dobře zpracována, kladně hodnotím
komplexní přístup studentky k této problematice.
Doporučuji k obhajobě.
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