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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Marta Vodičková 
s názvem: Fyzioterapie u dysbalancí v oblasti pánve

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) 

40 

5. Celkový počet bodů 99 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké poruchy se nejčastěji projevují v oblasti pánve?

2. Došlo k úpravě inkontinence u Vašich pacientů?

3. Jaké fyzioterapeutické pomůcky by bylo možné využít v terapeutických jednotkách?

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

   Bakalářská práce je velmi pečlivě zpracována, po stránce teoretické i praktické. Teoretická část čerpá z
velkého množství literárních zdrojů a popisuje tuto problematiku na vysoké úrovni.
   V praktické části studentka spolupracovala se třemi pacienty, u nichž na základě podrobného vyšetření,
včetně speciálních vyšetřovacích testů pánevní oblasti, stanovila rehabilitační plán. Vhodně zvolená
komplexní terapie zahrnovala ošetření všech problematických oblastí, z kterých mohlo k zřetězení obtíží
docházet. Výsledky prokázaly dobrý efekt terapie.
   Oceňuji studentku za výběr náročného tématu. Výhodou bylo, že vybraní pacienti dokázali velmi dobře
pracovat se svým tělem a k terapii byli motivováni, zároveň jim bylo inspirací zaujetí studentky při jejich
spolupráci.
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