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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Bělíková Jméno: Marcela Osobní číslo: 456200
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Vliv rázové vlny na organismus fyzioterapeuta

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)*

5

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

25

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

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 bakalářská práce obsahuje 63 stran textu,10 stran příloh.Studentka pracuje s 27 citačními zdroji včetně
zahraničních autorů.

Studentka si zvolila velmi zajímavé téma ,kdy ve své práci poukazuje na úskalí profese fyzioterapie a to konkrétně
pro přetížení pohybového systému u fyzioterapeutů při nevhodně konstruovaných přístrojů fyzikální terapie,kdy při
opakované práci s těmito přístroji dochází k poškození zdraví fyzioterapeutů.
Výsledky této práce by mohly posloužit výrobcům přístrojů k zamyšlení nad konstrukcí těchto přístrojů s důrazem na
nežádoucí vibrační efekt ,který v opakovaném čase vede k přetížení konkrétně HK fyzioterapeutů,kteří s těmito
přístroji pracují.

Práce je zpracována přehledně,vychází z dotazníkového šetření na několika pracovištích,splňuje požadavky kladené
na bakalářskou práci.Pro větší výpovědní hodnotu bych doporučovala rozšířit počet probandů,neb soubor je příliš
malý na dotazníkové šetření.Postrádám rovněž subjektivní hodnocení studentky a vlastní  zkušenost při  práci  s
přístroji aplikujícími RV ,neb jí bylo umožněno na odborné praxi s přístrojem pracovat.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a 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: .............................................


