
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

POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Huliciusová Jméno: Hana Osobní číslo: 465637
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Rehabilitace po amputaci dolní končetiny a ovlivnění fantomových fenoménů

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. Jaký efekt mělo využití Homebalance u prvního pacienta?

2. U druhého pacienta nedošlo v důsledku komplikací k oprotézování do termínu dokončení bakalářské práce. Máte
informace, zda nyní již protézu využívá?

3. Jaká terapie je, dle Vašeho názoru, nejvhodnější při ovlivnění fantomových fenoménů?
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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 po amputaci DK a ovlivnění fantomových fenoménů je zpracována velice
pečlivě v obecné i ve speciální části. Text plně vystihuje ucelený pohled na toto téma. Jsou zde popsány indikace
amputací DK, typy, komplikace, možnosti oprotézování a v neposlední řadě komplexní fyzioterapeutický přístup v
kapitole věnující se péči o pacienta po amputaci. Velmi zajímavě je pojata kapitola fantomových fenoménů i s
možností jejich ovlivnění.

Ve speciální části spolupracuje studentka se třemi pacienty, u nichž byl zcela odlišný průběh terapie. U prvního
pacienta je možnost sledovat vývoj stavu přímo od provedení amputace až po oprotézování. U druhého je zajímavý
pohled  na  problematiku  oboustranné  amputace.  A  s  třetí  pacientkou  začala  studentka  spolupracovat  až  na
ambulantní rehabilitaci, kam docházela pro přípravu k oprotézování, neboť po propuštění z nemocnice došlo ke
zkrácení flexorových skupin DK. Terapie je u všech pacientů vedena správně, využívá vhodné fyzioterapeutické
postupy vedoucí k nácviku chůze a přípravě pahýlu k oprotézování. U prvního a třetího pacienta i nácviku chůze s
protézou.

Z práce je evidentní neuvěřitelné zaujetí studentky zvoleným tématem, zejména ovlivněním fantomových obtíží. V
diskuzi se zabývá především touto problematikou, je zde zpracován i dotazník. Rozsah práce je vzhledem k výběru
tématu a pečlivému přístupu studentky ke zpracování zcela přiměřený. Práci hodnotím jako výbornou.
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