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s názvem: Fyzioterapie u pacientů po transplantaci jater

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

20 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

28 

5. Celkový počet bodů 69 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vyjmenujte hlavní funkce jater.

2. Co je caput medusae a aký je anatomický podklad (proč a kdy vzniká) ?

3. Jaká je možná souvislost mezi transplantací jater a osteoporózou ?

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 práce zahrňuje problematiku, která není věcí každodenní fyzioterapeutické praxe a je možné se s ní
potkat v ČR v akutní fázy ve dvou Centrech - v Brně a v Praze. Čím dál, tím více se ale objevují pacienti po
tomhle výkonu čím dál, tím častěji i v rehabilitačních ambulancích, pracovištích fyzioterapeuta nebo v
lázních. I to je jeden z důvodů, že autorka skomprimovala údaje o játrech jako orgánu, jejich funkci,
transplantačních výkonecha fyzioterapeutických postupech a dává je k dispozici širšímu okruhu
potenciálních uživatelů, kteří se s takovým jedincem mohou setkat i ve své každodenní praxi.
V práci je docela podrobně rozepsána úvodní kapitola se zaměřením na játra, jejich anatomií a fyziologií.
Metodická část je psaná dle obecních principů - popis postupů a možností hodnocení a vyšetření v rámci
činnosti fyzioterapeuta. Kazuistiky jsou zpracovány podrobně až detailně, k vyhodnocení je při tom použita
jenom relativně malá část nashromážděných informací. V Diskusi jsou popsány názory jiných pracovišť a
objevují se ale více ve formě citace jako komparace s vlastními výsledky. V závěru se autorka vyhodnotila
sama když napsala: cit.: "Cíl bakalářské práce byl splněn i s dílčím cílem."
Prácu hodnotím D a doporučuji k obhajobě.      
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