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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Honzáková Jméno: Tereza Osobní číslo: 465409
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Možnosti fyzioterapeutické intervence u revmatoidní artritidy

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)*

40

5. Celkový počet bodů 100

* 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

Bakalářskou práci studentky Terezy Honzákové považuji za velmi vydařenou. Studentka pracovala po celou dobu
samostatně  a  případné  nejasnosti  včas  konzultovala.  Po  celou  dobu  se  aktivně  podílela  na  vyhledávání  a
zpracovávání veškerých informací spjatých s touto problematikou. Především oceňují písemný projev, který je na
vysoké úrovni, a stejně tak i obsahová stránka práce je zcela optimální. Práce je koncipována formou rešerše, která
splnila žádané parametry toho typu zpracování. Informace jsou prezentovány jasně a výstižně, což považuji za velký
benefit,  kde  je  vidět  schopnost  studentky  vybírat  správné informace,  a  optimálně  tak  prezentovat  nejnovější
teoretické i praktické poznatky týkající se revmatoidní artritidy.
Speciální  část  práce  se  skládá  ze  dvou  kazuistik  na  kterých  můžeme  pozorovat  aplikaci  nejvhodnějších
vyšetřovacích, ale i terapeutických postupů ve fyzioterapii, které byly čerpány z dobře zpracovaných nejnovějších
dat tykajících se této diagnózy. Práci hodnotím jako výbornou 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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