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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kuhnová Jméno: Barbora Osobní číslo: 456263
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Ovlivnění stability po cévní mozkové příhodě pomocí terapie na BalanceTutoru

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)*

40

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Je terapie na Balance Tutoru vhodná pro všechny pacienty ? Pokud ne uveďte kriteria.

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 79 stran textu,60 stran příloh.

Studenka zpracovala velmi aktuální téma z hlediska četnosti a incidence CMP v ČR.Ve své práci se zaměřila na nové
fyzioterapeutické přístupy,konkrétně na terapii pacientů po CMP na přístroji Balance Tutoru se kterým se seznámila
během odborné opakované praxe v rehabilitačním ústavu v Kladrubech.

Práce je zpracována pečlivě a výstižně s důrazem na fyzioterapeutické možnosti a vlastní práci s pacienty ,dílčí
výsledky jsou uvedeny až v příloze,vlastní práce je tudíž přehledná s důrazem na výsledek terapie u jednotlivých
pracientů.

Studentka ve své práci prokázala schopnost propojit analytické znalosti do praxe,rozhodla se seznámit čtenáře s
novými možnostmi fyzioterapie u pacientů po CMP,v čemž spatřuji největší přínos předložené práce.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A (výborně).

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