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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Chmelová Jméno: Michaela Osobní číslo: 433777
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Metoda elektrické stimulace dle Jantsche jako ovlivnění spasticity u pacientů po
cévní mozkové příhodě

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

24

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 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Napadá Vás jiná skupina svalů u pacientů po CMP, na nichž by se elektrostimulace dle Janstche dala také
aplikovat?

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

V teoretické části bakalářské práce jsou velmi dobře shrnuty a popsány důlěžité pojmy, které s tématem úzce
souvisí,  zejména  se  jedná  o  upřesnění  pojmů  jako  spasticita,  spastická  dystonie  a  spastická  kokontrakce.
Metodologie práce je zvolena adekvátně stejně jako počet terapií. V praktické části jsou vstupní i výstupní data
probandů přehledně dány do tabulek. Z výsledků i dotazníku je zřejmé, že elektrostimulace dle Janstche má na
spastické lýtkové svaly  krátkodobý efekt  u  pacientů po cévní  mozkové příhodě.  Urcitě  by tato práce stála  o
rozšířenější zkoumání v rámci návaznosti v diplomové práci či vědecké studii.
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Organizace: Rehabilitační ústav Kladruby
Kontaktní adresa: Kladruby 30, 25762


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

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


