
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: Uličná Jméno: Bibiána Osobní číslo: 453246
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Rehabilitace po totálni endoprotéze kyčelního kloubu s pomocí telerehabilitace

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)*

10

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

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)*

21

5. Celkový počet bodů 51

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Z celého textu Vaší závěrečné práce nevyplynulo co to vlastně telerehabilitaci je. Charakterizujte ji nyní.

2. Jakého pohlaví a věku byli nemocní, které jste ošetřovala, jaké byly indikace TEP, nebylo něco významného v
anamnéze?

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

Studentka  nezvládla  vysoce  atraktivní  téma jak  po  stránce  formálního  zpracování  práce,  tak  i  odpovídajícího
zpracování.

V textu převažuje opisování dlouhých pasáží literárních zdrojů (je na místě pozitivně konstatovat, že vždy správně
citovaných).

Kapitola 2 - ač byli studenti upozorněni, že nemají v této kapitole opisovat z literárních zdrojů anatomické struktury a
jejich funkci, studentka toto doporučení nerespektovala. S ohledem na téma práce je nesmyslný rozbor operačních
přístupů. Popis rehabilitačních postupů formou deklamace rovněž nedává smysl. Samotné telerehabilitaci, která by
měla být hlavním cílem práce nevěnovala ani jednu stránku.

Kapitola 4 - opět opisování literárních zdrojů, svou náplní neodpovídá tato kapitola, Metodika, požadavkům. Žádným
způsobem není charakterizováno instruktážní video, kdo je jeho autorem, obsah. Z celé kapitoly, mající 10 stránek,
lze částečně akceptovat pouze kapitolu 4.3 (půl stránky).

Kapitola 5 - Nechápu její název - Speciální část - taková kapitola je v rozporu s doporučeným schématem pro
závěrečné  práce.  Věk,  pohlaví  a  další  údaje  jsou  uvedeny  pouze  u  Pacienta  1,  další  nemocní  již  takto
charakterizovaní nejsou. Pomíjím drobné nedostatky, jako například psaní pan, místo muž ... u dalších není ani toto.
Telerehabiliaci je věnováno pouze 15 řádků.

Kapitola 6 - Přepsání výsledků bez jakéhokoliv komentáře.

Kapitola 7 - Špatně pochopená, není zpracována tak, jak bylo studentům doporučeno, je zde pouze shrnutí získaných
výsledků, snad s výjimkou jediné studie stažené z internetu pod citací 33.

Kapitola 10 - Seznam literatury - citace neodpovídají přesně doporučené formě.

Závěr - studentka se jen minimálně věnovala problematice klíčovému tématu práce - využití telerehabilitace po TEP.
Klasifikací známkou E oceňuji snahu posluchačky vhodnou formou prezentovat výsledky, které sama získala a čistotu
práce po stránce gramatické a stylistické.

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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