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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Pešlová Jméno: Lucie Osobní číslo: 456286
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u bariatrických pacientů se zaměřením na plikace

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)*

5

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

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak zvládli pacienti 30 min fyzioterapie po tak krátké době od výkonu? Nebyla 30 min jednotka dlouhá?

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

Bakalářskou práci hodnotím jako práci na dobré úrovni a dle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářské
práce. Je patrné, že se autorka v dané problematice orientuje. Za pomoci literatury a personálu OB kliniky se v
tématu zorientovala velice dobře.
Spolupráci s vedoucím bakalářské práce hodnotím jako dobrou. Autorka práci konzultovala průběžně. Byla při tvorbě
práce samostatná a aktivní.
Rozsah použité literatury a jiných informačních zdrojů svědčí o autorčině zájmu o téma bakalářské práce. Autorka
pracovala s literaturou samostatně. Prokázala, že se dokáže orientovat v odborném textu. V práci správně cituje a
odkazuje na literaturu. Jako malý nedostatek chybí dílčí očíslování kapitol. Jsou očíslovány pouze velké kapitoly, ale
na přehlednosti v textu tato chyba nemá vliv. Pouze v obsahu by se doplnění dílčích kapitol hodilo pro lepší orientaci
v práci. Počtem stran práce splňuje požadovaný rozsah, je doplněna přehlednými přílohami. Je psaná srozumitelně,
čtivě  ,stylisticky  i  formálně  úhledně.  Práce  splňuje  požadavky  kladené  na  bakalářskou  práci.  Práci  hodnotím
stupněm: A

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