
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

OPONENTSKÝ POSUDEK
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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

26

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 18

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

9

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

35

5. Celkový počet bodů 88

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Znáte i nějaké jiné diagnosticko-terapeutické systémy, které využívají stabilometrickou plošinu?

2. Jaká je podle vás optimální délka a četnost cvičení u lidí po centrální mozkové příhodě na BalanceTutoru?

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 je přehledně zpracovaná, čtivá, s logickou strukturou na aktuální téma. Textová část je
po jazykové stránce na velmi dobré úrovni. Poměr teoretické i praktické části je vyvážený.
Speciální část je formou tří kauzistik pěkně zpracovaná, výsledky byly vyhodnoceny a vypracovány přehledně do
tabulek.
Diskuzi, i přes obtížnost vhodné literatury dle autorky, hodnotím kladně.
K práci mám připomínky - v teoretické části je popisována zrcadlová terapie, ve speciální části je nepoužita. U
kazuistik chybí sportovní anamnéza.

Jméno a příjmení: Mgr. Taťána Reichmannová
Organizace:
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