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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Soukup Jméno: Jaroslav Osobní číslo: 465293
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Zlepšení posturální stability pro ovlivnění přetrvávající bolesti v důsledku zranění
kolenního kloubu

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

27

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

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 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaký je rozdíl mezi fyzioterapeutickými postupy v pooperační rehabilitaci plastiky předního a zadního zkříženého
kolenního vazu?

2. Jaký další postup by jste svým probandům doporučil?

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

Student zpracoval bakalářskou práci samostatně a pilně plnil zadané úkoly.
Bakalářská práce je zpracovaná přehledně a čtivě. Po obsahové stránce je velmi kvalitní. Všechny kapitoly v obecné
části odpovídají danému tématu. Shrnují spoustu zajímavých poznatků ohledně kolenního kloubu a jeho poranění.
Speciální  část  je  zpracovaná podrobně.  Stejně  tak  pečlivá  byla  i  práce studenta  s  probandy.  Vhodně volené
fyzioterapeutické metody vedly ke zlepšení zdravotního stavu probandů a zkvalitnění jejich sportovních činností. Cíle
této bakalářské práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Hamouzová
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno
Kontaktní adresa:


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


