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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jan Martinek 
s názvem: Efektivita terapie laserem u epikondylitid

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) 

7 

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

34 

5. Celkový počet bodů 76 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké další terapeutické možnosti lze využít u pacientů s epikondylitidami?

2. Jakým dalším způsobem můžete objektivně ohodnotit efekt terapie?

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 využití vysokovýkonné laseroterapie u pacientů s
epikondylitidou. Teoretická část práce je podrobně a přehledně zpracována. Ve speciální části autor
pracoval s šestnácti probandy, kteří byli rozděleni do dvou skupin, u obou skupin byla aplikována
komplexní fyzioterapeutická péče, u hlavní skupiny byla aplikována navíc vysokovýkonná laseroterapie.
Kladně hodnotím využití dynamometru pro vyšetření nebolestivého stisku ruky. Autor si zvolil poměrně
aktuální téma.
Student nevyužíval plně konzultací, a ne vždy respektoval mé připomínky.
Celkově práce splňuje všechny aspekty bakalářské práce a je dobře zpracována, kladně hodnotím
komplexní přístup studenta k této problematice.
Doporučuji k obhajobě.
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