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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Štěpánka Černá 
s názvem: Vliv časné fáze fyzioterapie u pacientů s totální endoprotézou kolenního kloubu

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) 

5 

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

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

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

Předložená bakalářská práce obsahuje 123 stran textu studentka čerpá ze 40 literárních zdrojů včetně
zahraničních aurtorů.

Předložená bakalářská práce je zpracována velmi pečlivě , studentka pracuje s 10 probandy což vzhledem k
vybrané diagnóze a jednomu nikoliv ortopedickému pracovišti je poměrně náročné na celkovou dobu
zpracování jednotlivých kazuistik.  Ačkoliv je TEP kolenního kloubu z hlediska statistik častou ortopedickou
operací ,z hlediska časové souslednosti je poměrně obtížné shromáždit uvedený počet pacientů na jednom
rehabilitačním pracovišti.

Studentka přistupovala k vypracování práce zodpovědně a důsledně,respektovala připomínky a prokázala
schopnost samostatné práce s pacienty.

K práci mám tyto připomínky:

Vzhledem k celkově vysoké úrovni předložené práce bych doporučovala práci doplnit fotografickou
dokumentací vlastní fyzioterapeutické práce nikoliv obrázky pracoviště ,která nejspíš přirostla studentce k
srdci .

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě,klasifikuji stupněm A(výborně).

V Kladně 31.5.2018
Mgr.Simona Hájková,Ph.D.       
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