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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Eliška Faitová 
s názvem: Fyzioterapie u chronického patelofemorálního bolestivého syndromu u žen

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) 

10 

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

39 

5. Celkový počet bodů 99 

Návrh otázek k obhajobě

1. Při terapii jste využívala řadu rehabilitačních postupů. Kterou z nich považujete za nejúčinnější při
ovlivňování bolestivého patelofemorálního syndromu?

2. Přinesla Vám práce nějaký nový pohled na tuto problematiku?

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

       Studentka si dala za cíl teoreticky zpracovat možnosti fyzioterapeutického působení u chronického
patelofemorálního bolestivého syndromu.      
       Z dostatečného množství zejména zahraniční literatury zpracovala velmi podrobně anatomické,
mechanické i funkční zákonitosti kolenního kloubu a možné poruchy při změně zatížení, osovém postavení
stýkajících se kostí a svalovou dysbalancí.
       Na bakalářské práci studentka pracovala velmi pečlivě, na zpracování kazuistik si ponechala dostatek
času a samostatně vedla pacientky ve svých cvičebních jednotkách. Ve výsledcích práce a v diskusi se
odráží pochopení zvolené problematiky. Dobře zvolená fyzioterapeutická péče vedla ke zlepšení
patelofemorálního bolestivého syndromu u klientek. Ve své práci skloubila jak teoretické vědomosti tak
praktické dovednosti.
       I když se jednalo o malý počet pacientů, výsledky je možno publikovat. 
       Práci hodnotím stupněm výborně a doporučuji k obhajobě.
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