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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Chládková Jméno: Tereza Osobní číslo: 473853
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Kazuistika rehabilitační péče u pacientky s dětskou mozkovou obrnou a Pierre
Robinovou sekvencí

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

29

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 19

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)*

39

5. Celkový počet bodů 97

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak vyšetřujeme a hodnotíme spasticitu dle Tardieu?

2. Jaké druhy čití rozlišujeme a jakým způsobem je vyšetřujeme?

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

Studentka si pro svou práci vybrala nelehké téma. Pracovala svědomitě a samostatně, docházela za pacientkou i do
domácího prostředí, a po celou dobu pandemie Covid 19 byla s probandkou v kontaktu.
Teoretická část se opírá o domácí i zahraniční literaturu, i když zdrojů k tomuto tématu není mnoho.
Studentka se seznámila s prací s tělesně postiženými, která není lehká, a záleží na trpělivosti a vytrvalosti terapeuta.
Velké zlepšení zdravotního stavu očekávat nemůžeme, ale několika týdenní výpadem rehabilitace se ihned objeví.
Dle vstupního a výstupního kineziologického rozboru zhodnotila výsledky své práce a diskusi podepřela studiemi. Do
přílohy práce vložila sestavenou cvičební jednotku s vlastními fotografiemi vhodnou pro autoterapii.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.

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