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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kubačáková Jméno: Nicolle Osobní číslo: 456260
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u pacienta s polytraumatem

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)* 19

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)*

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké mohou nastat komplikace při fraktuře obratle?

2. Jaké pomůcky by se dále daly s výhodou využít při terapii?

3. V terapii jste využila ACT i DNS, která opora akra HK byla pro pacienta výhodnější?
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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

Bakalářská práce na téma fyzioterapie u pacienta po polytraumatu je velmi pečlivě zpracována po stránce teoretické
i praktické. Ve speciální části je podrobně popsána kazuistika pacienta po polytraumatu, při němž došlo k postižení v
oblasti Thp a ramenního kloubu vlevo.

Teoretická část zajímavým způsobem popisuje průběh celého procesu od ošetření pacienta přímo po úraze, jeho
průběh a možné komplikace až po předání do ambulantní péče. Dále je zde popsáno postižení jednotlivých tkání a
oblasti těla, kde došlo k polytraumatu, včetně konkrétních diagnóz vybraného pacienta.

Studentka spolupracovala  s  pacientem od předání  k  ambulantní  rehabilitaci  až  po  plné  uzdravení.  Při  terapii
postupovala  správně,  výběr  fyzioterapeutických  postupů byl  vhodný  dle  aktuálního  stavu  pacienta,  náročnost
postupně  navyšovala  dle  výsledků  kontrolních  vyšetření  a  možností  pacienta.  Líbí  se  mi  využití  metod  na
neurofyziologickém podkladě.
Práce je psána pečlivě a přehledně. Výhodou je ucelený náhled na postupný vývoj fyzioterapie od základního
antalgického ošetření, až po využití náročných neurofyziologických metod. Dalším pozitivem byla spolupráce se
sportovcem, který dokázal dobře reagovat na vedení ze strany studentky a měl velkou motivaci k plné úpravě stavu.

K práci  je  využito  velkého množství  zdrojů.  Rozsah práce zcela odpovídá náročnosti  vybraného tématu.  Práci
hodnotím jako výbornou.
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