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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Farská Jméno: Tereza Osobní číslo: 473848
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Fyzioterapie u dětského pacienta s centrálním hypotonickým syndromem,
mozečkovou symptomatologií a psychomotorickou retardací

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)*

9

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

39

5. Celkový počet bodů 98

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Popište metodu Thera Suit a její výhody pro dětské pacienty.

2. Jaké poruchy zahrnuje mozečková symptomatologie?

3. Jakou přístrojovou terapii jste využila?
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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

Bakalářská  práce  na  téma  fyzioterapie  u  pacientky  s  centrálním  hypotonickým  syndromem  s  rozvojem  v
mozečkovou symptomatologii a psychomotorickou retardací je zpracována velmi kvalitně. Teoretická část čerpá z
velkého množství  zdrojů.  Obecná část  vystihuje  tuto  náročnou problematiku  plně,  více  se  věnuje  mozečkové
symptomatologii  a  není  opomenuta  ani  psychomotorická  retardace.  Precizně  jsou  zpracovány  vyšetřovací  a
terapeutické postupy se zaměřením na specifika této diagnózy.
Ve speciální části je zpracována kazuistika pacientky s touto diagnózou. Studentka zde prokázala, že je schopna
provést  komplexní  kineziologické  vyšetření  a  zvolit  adekvátní  terapii  pro  pacientku  s  touto  diagnózou  s
přizpůsobením se  věku i  mentálnímu deficitu.  Při  hodnocení  studentka využívá  i  testy,  dotazníky  i  formuláře
upřesňující míru postižení nad rámec bakalářského studia. Zlepšení kvality lokomoce a koordinace pohybů je velmi
dobrým výsledkem. Z práce vyplývá i význam intenzivní terapie, kdy pacientka prokazovala výraznější efekt terapie
při pobytu v Axonu, následné omezení pandemickou situací tento efekt částečně snížil.  Výhodou byla možnost
terapie v domácím prostředí a bezesporu velmi dobré rodinné zázemí.
Celkový přístup studentky ke zpracování bakalářské práce hodnotím velmi pozitivně, práci považuji za výbornou. Z
práce je patrné zaujetí studentky zvoleným tématem. Splňuje podmínky bakalářské práce.
Hodnotím ji klasifikačním stupněm A a doporučuji ji k obhajobě.
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