POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Baláčková

Jméno:

Dominika

Osobní číslo: 456198

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Fyzioterapie

Název práce:

Pooperační fyzioterapie po rekonstrukci předního zkříženého vazu kolene

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)*

15

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)*

25

5.

Celkový počet bodů

80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1.
2.
3.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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
Bakalářská práce studentky Dominiky Baláčkové je po formální stránce kvalitní, je psána dobrou češtinou a celkově
se dobře čte. Citace odpovídají platným normám a principům.
Cílem teoretické části bakalářské práce je shrnout základní poznatky týkající
se problematiky poranění předního zkříženého vazu kolena a představit
krátkodobý rehabilitační plán pro pacienty po rekonstrukci LCA.
Cílem speciální – praktické části této bakalářské práce je ověřit efektivnost
zvolené terapie, s důrazem na porovnání účinnosti u vrcholových
sportovců a u běžné populace.
Vlastní šetření je uvedeno v kapitole Speciální část. Z kapitoly 6.Výsledky a kapitoly 8. Závěr vyplývají výsledky
práce.
Cíle a úkoly práce jsou vymezeny dobře a splněny v plném znění.
Přestože se jedná o jednodušší téma, studentka splnila požadavky, které jsou na bakalářskou práci kladeny a
doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout práci k obhajobě.


Jméno a příjmení: Mgr. Irena Novotná
Organizace: FTVS UK Praha
Kontaktní adresa: José Martího 269/31 162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Podpis: .............................................
Datum: .............................................
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