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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Piskačová Jméno: Tereza Osobní číslo: 465634
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Aplikace ultrazvuku a metody cvičení u pacientů s bolestmi krční páteře

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

20

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

7

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

30

5. Celkový počet bodů 72

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Kdy vznikají reflexní změny na fasciích? A jak poznáme změnu na fascii.

2. Jaké máme na HK napínací reflexy.

3. Cvik č.5. na straně 42, vysvětlit ruku. Proč si myslíte, že z počátku pacientům nevyhovoval cvik č.2. a v pozdější
době ho akceptovali?
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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 je po formální stránce napsána dle norem. Hodnotím ji jako dobrou. Citace odpovídají platným
normám. Dané cíle práce byli splněny. Práce je rozdělena do několika částí. Současný stav je pěkně zpracován jen
do neurologického vyšetření bych zapojila vyšetření napínacích reflexů. Do speciální části  je zařazena cvičební
jednotka dle McKenzie. Dle McKenzie by měla studentka postupovat jiným způsobem, ale pro potřeby této práce jsou
typy cviků správně zvoleny. Navíc byly pozitivně vnímány klienty. V diskuzi  chybí větší  konfrontace získaných
výsledků s jinými autory. Do kapitoly literatura bych doplnila zahraniční zdroje. Práce splňuje požadavky kladené na
bakalářskou práci. Práci hodnotím stupněm: C a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Barbora Ducárová
Organizace: Fyzioterapeut, Poliklinika Nové Strašecí
Kontaktní adresa: ČSL Armády 414, 271 01 Nové Strašecí
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