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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Anna Ivanova 
s názvem: Úloha fyzioterapie při zvýšení soběstačnosti u seniorů s hypokinezí.

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) 10 

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) 

35 

5. Celkový počet bodů 85 

Návrh otázek k obhajobě

1. Zdůvodněte výběr tématu" Úloha fyzioterapie při zvýšení soběstačnosti u seniorů s hypokinezí".

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 je psána dobrou češtinou, dobře se čte. Teoretické podklady jsou dostatečné
pro vypracování speciální části.
Speciální část, kde autorka předkládá 4 kazuistiky geriatrických pacientů nad 75 let věku. V kapitole -
metodika si studentka stanovila kritéria výběru výzkumného soubor. Na základě vstupního kineziologického
rozboru všech probandů si stanovila cíle terapie, návrh terapeutických postupů a vlastní průběh terapie. Z
práce je patrné pochopení problematiky.
Jedná se o velmi aktuální téma, které si zaslouží pozornost. Práce splňuje požadavky kladené na
bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě.      

Jméno a příjmení: Mgr. Irena Novotná
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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