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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kubečková Jméno: Veronika Osobní číslo: 459957
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Rehabilitace u pacientů dětského věku po břišních operacích v lázeňské péči

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)* 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)*

5

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

30

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. S jakými nejčastějšími obtížemi či problémy jste se při práci s dětmi v lázeňském prostředí setkala ?

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 práce obsahuje 66 stran textu,38 citačních zdrojů včetně zahraničních autorů,6 stran příloh.

Ve své práci se studentka zaměřila na aktuální téma z hlediska věku pacientů,kdy ne příliš často se věnuje pozornost
fyzioterapii po břišních operacích u dětí.Ve volbě a zpracování tématu z hlediska fyzioterapeutických možností a
důležitosti spatřuji velký přínos ,z hlediska kvality života a předcházení komplikací u těchto dívek v dospělosti.

Studentka  prokázala  schopnost  analytického  myšlení  a  podařilo  se  jí  teoretické  znalosti  implementovat  do
praktického využití.

K práci mám tyto připomínky:

1.Fotografická příloha není příliš kvalitní,doporučovala bych lépe zpracovat nikoliv na dospělé figurantce ,která je
nevhodně oblečená pro názornost uvedených cviků.Figurant by měl být zobrazen ve spodním prádle nebo plavkách
s  detailem na  práci  břišních  svalů  eventuálně  oblast  břicha.Rovněž  bych  doporučovala  cvičit  ve  vhodnějších
polohách než na břiše ,nebo musí být uvedeno v jakém období od operace je tato poloha vhodná.

Takto  uvedených  pár  cviků  nemá  vypovídatelnou  hodnotu,doporučovala  bych  uvést  celou  terapeutickou
jednotku,nikoliv nadhodile zvolené cviky.

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou 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
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