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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kernerová Jméno: Helena Osobní číslo: 465662
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie po ortopedických operacích ramenního a akromioklavikulárního kloubu

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

7

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

36

5. Celkový počet bodů 88

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká režimová opatření musí pacienti po operaci reverzní totální endoprotézy ramenního kloubu dodržovat?

2. Existují synergistické, ale i antagonistické vztahy mezi svaly ramenního kloubu a lopatky, Jaká?

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

Studentka pracovala  při  zpracování  bakalářské práce samostatně,  prostudovala dostatečné množství  literatury
domácí i zahraniční a tím dala podklad pro teoretickou část. Rehabilitační intervenci s pacienty podpořila zhotovením
instruktážního filmu pro domácí cvičení, které pomáhá probandům v aktivním přístupu k terapii.
Teoretická  část,  metodika  práce  a  výsledky  jsou  vhodně  propojeny  vlastními  tabulkami  a  fotodokumentací
cvičebních jednotek probandů. Instruktážní film je určitou nadstavbou.
Po stylistické stránce se v práci vyskytují chyby, ale obsahově i členěním splňuje formu bakalářské práce. Práci
doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře.

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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