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

25

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

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)*

20

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1.  Které další  operační  výkony u děti  s  možnosti  pooperační  rehabilitace v lázeňském prostředí  znáte (mimo
abdominální operace)

2. Za jak dlouho po operaci považujete vhodnou - optimální aplikaci lázeňské rehabilitační péče u dětí a péče o jizvu

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

Tato bakalářská práce velmi podrobně definuje možnosti rehabilitační léčby,včetně i balneoterapie u děti po operaci
břišní  stěny.Teoretická část,tykající  se anatomických prvků a znalosti  o břišní  chirurgii  a typu operace je také
uspokojivá.  Postrádám  vzhledem  na  širokospektré  operační  zákroky  u  děti(urologie,kardiologie,neurologie)  i
širokospektrost  vzorku  prezentovaných  pacientů  .To  by  velmi  obohatilo  popis  kineziologického  přístupu,
prezentovalo i různorodé možností lázeňské rehabilitační terapie u malých pacientů.
Diplomová práce ale určitě bude přínosem a doporučují ji k obhajobě.Hodnotím ji zároveň jako standardní(C).
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