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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Huňáček Jméno: Ondřej Osobní číslo: 473852
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Hodnocení efektivity kryoterapie u akutních bolestivých stavů

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)*

10

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. Kteří poskytovatelé zdravotní péče by podle vás nejlépe využili potenciál lokální kryoterapie? (Vycházejte z vašich
zkušeností)

2. V čem spatřujete výhody oproti jiným FLM s primárním analgetickým účinkem?

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  přistupoval  k  práci  svědomitě  a  úkoly  řešil  ve  stanovených  termínech.  Kladně  hodnotím  zájem  o
problematiku i nad rámec zadání. Pozitivem práce je velikost statistického souboru dat, který student sbíral během
odborných praxí a i po jejich absolvování. Student musel při psaní této práce značně prohloubit své znalosti v
testové statistice. Výsledkem je, že zpracování dat je na vyšší úrovni, než je u BP podobného typu obvyklé.
Body jsem snížil za málo využitý potenciál srovnání výsledků práce se zahraničními studiemi v diskuzi.
S přístupem studenta jsem byl spokojený, bakalářská práce je psaná věcně a splňuje požadavky ve všech bodech.
Doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Aleš Příhoda
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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