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Fakulta:
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Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:
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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)*

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)*

30

5.

Celkový počet bodů

90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. V kapitole 8 Závěr uvádíte:" Ráda bych se i nadále věnovala problematice pánevního dna, protože v praxi čím dál
tím více vidím, že správným ovlivněním a posílením pánevního dna můžete odstranit bolesti v zádech, migrény,
inkontinenci či kostrčový syndrom." Vzhledem k uvedenému, uveďte doporučení pro konkrétní terapeutické
možnosti za účelem ovlivnění inkontinence moči.
2.
3.

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

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
Předložená bakalářská práce na téma „Dysfunkce pánevního dna jako následek zlomeniny kostrče a možnosti
fyzioterapie“ je zpracována na 91 stranách textu, za použití 24 citovaných zdrojů.
Autorka si zvolila velmi zajímavé, vysoce aktuální téma „Dysfunkce pánevního dna jako následek zlomeniny kostrče
a možnosti fyzioterapie", na které se snaží pohlédnout ve vztahu k možným obtížím zad a funkční ženské sterility.
Bakalářská práce je systematicky členěna do osmi základních kapitol, což je v souladu s doporučením KZOO.
Cíle jsou vymezeny v kapitole druhé a jsou plně akceptovatelné.
Metody řešení, které autorka zvolila k dosažení stanovených cílů jsou plně odpovídající a jsou popsány v kapitole 4.
Kapitola diskuse je zpracovaná na 6 stranách, studentka diskutuje jasně a stručně ke zvoleným oblastem.
K formální stránce práce a rovněž k přístupu studentky, který byl nad míru pečlivý a samostatný nemám žádných
připomínek. Celá práce je zpracována na velmi pěkné úrovni, přináší velké množství fyzioterapeutických poznatků.
K práci nemám připomínek a doporučuji komisi pro SZZK přijmout bakalářskou práci Anny Formanové k obhajobě.
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