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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Iblová Jméno: Lenka Osobní číslo: 465496
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou

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)* 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)*

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaký je názor autorky na odlišnosti při použití konkrétních fyzioterapeutických postupů u pacientů s RS, kteří trpí
cerebellární dysfunkcí oproti ostatním pacientům např.se spasticitou či centrálními parézami?

2. U jakých fyzikálních procedur je zapotřebí dbát maximální obezřetnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou?

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

Práce kolegyně Iblové se velice podrobně věnuje vysoce aktuálnímu tématu fyzioterapie u roztroušené sklerózy a z
mého  pohledu  vysoce  nad  rámec  studia  fyzioterapie  hodnotí  patofyziologické  mechanismy  onemocnění  a
epidemiologická  data.  Autorka  používá  řadu  přehledných  tabulek  a  ve  speciální  části  se  s  pečlivostí  věnuje
klinickému vyšetření pacientů i jejich terapii. Výběr pacientů s RS a dominující cerebellární lézí a práce s nimi je pro
kolegyni vynikající zkušeností, které se se ctí zhostila.

Jistou připomínku však mám ke kvalitě předkládaných obrázků a schémat, ty mohly být lépe zpracovány.

Práci však celkově hodnotím jako vynikající a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


