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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Bošková Jméno: Kateřina Osobní číslo: 456202
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u pacienta s lézí rotátorové manžety

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)* 16

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)*

39

5. Celkový počet bodů 89

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

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

Studentka  Kateřina  Bošková  zpracovala  bakalářskou  práci  velmi  dobře.  Po  celou  dobu se  aktivně  zajímala  o
problematiku a zodpovědně vyhledávala a zpracovávala literaturu. Při vypracovávání teoretické i praktické části
bakalářské práce pracovala samostatně, a zároveň vše včas konzultovala. Studentka porovnávala individuální a
skupinovou terapii u pacientů s lézí rotátorové manžety, což se jeví na první pohled jako porovnání jednoduché, ale
velmi přínosné pro případnou volbu terapeutického přístupu u konkrétního typu pacientů s touto diagnózou.
Speciální část je celkově velmi přehledná. Vyšetření pacientů bylo dostatečně cílené na problematiku a nebylo
zbytečně  obecné  či  rozsáhlé.  Výsledky  práce  a  přílohy  byly  zpracovány  a  prezentovány  velmi  přehledně.
Bakalářskou práci hodnotím velmi dobře a doporučuji jí k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Václava Hušková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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