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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Datínská Jméno: Karolína Osobní číslo: 456210
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Ovlivnění hlubokého stabilizačního systému u pacientů dětského věku se skoliózou

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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)*

5

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

30

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Uveďte rozdíl  ve fyzioterapeutickém přístupu a při  volbě jednotlivých postupů u pacientů dětského věku a
dospělých

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Předložená práce obsahuje 64 stran textu ,37 citačních zdrojů včetně zahraničních autorů, 3 strany příloh.

Ve své práci se studentka zaměřila na problematiku skolióz u pacientů dětského věku ,což je téma aktuální a
přínosné, jelikož většina prací zpracovává problematiku u dospělých.Práce s dětmi je vždy obtížnější a vyžaduje
individuální přístup,trpělivost a pestrost cvičebních jednotek ,aby dětského pacienta cvičení zaujalo neb vzhledem k
diagnóze by mělo být cvičení celoživotní součástí pacienta.

Studentka obohatila předloženou práci o své zkušenosti z terapie ,neb se sama s touto diagnózou léčí. Tudíž svou
vlastní zkušenost může předávat pacientům v jednotlivých etapách dětského a adolescentního věku,což je velmi
přínosné a z toho důvodu i samotný přístup k jednotlivým pacientům je kromě profesionality obohacen o empatii pří
zvládání této diagnózy.

Studentka přistupovala ke zpracování svědomitě,pravidelně konzultovala a respektovala doporučené úpravy.

K práci mám tyto připomínky:

1.Vzhledem ke zvolenému tématu - dětského věku,postrádám více specifikovaný přístup v jednotlivých stádiích
dětství  eventuálně  adolescence  z  pohledu  volby  zatížení  či  zvolení  odl išných  přístupů  (čas
terapie,náročnost,atd).Vhodné  by  bylo  srovnání  s  adolescentními  pacienty  co  se  týká  konkrétních  přístupů  či
zvolených metodik.

2.Fotografická příloha není příliš kvalitní - doporučovala bych zpracovat na pacientech dětského věku ,ve spodním
prádle ,aby byla znatelnější práce s křivkou páteře a celou posturou, eventuálně srovnání na začátku terapie a ke
konci.Příloha by měla být kvalitněji a obsáhleji zpracována.

I přes výše zmíněné nedostatky,které výrazněji nesnižují kvalitu předložené práce ,práce splňuje požadavky,kladené
na bakalářskou práci a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Hodnotím klasifikačním stupněm C (dobře).

Jméno a příjmení: Mgr. Simona Hájková, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


