OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Nováková

Jméno:

Terezie

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Fyzioterapie

Název práce:

Využití přístroje Tymo ve fyzioterapii

Osobní číslo: 473842

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Kritéria hodnocení práce

Počet bodů

1.

Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

28

2.

Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

5

4.

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

35

5.

Celkový počet bodů

88

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1.
2.
3.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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
Předložená bakalářská práce svým rozsahem splňuje požadavky na rozsah bakalářské práce, nicméně bych
doporučila rozsah práce (178 stran včetně příloh) zredukovat.
Studentka se velmi pěkně vymezila k využití robotické rehabilitace a obecnému popisu posturografie. Dokázala, že
umí pracovat s literaturou a vyhledala odpovídající studie ke svému tématu a následně z nich vycházela.
Zjištěný efekt popsala v kapitole Výsledky. Pro větší váhu práce bych uvítala statistické testy.
V kapitole Diskuze se adekvátně vymezila k problematice.
Druhým mínusem celé práce vidím, že terapie probíhala pouze 3 týdny, kdy z klinického hlediska, je to velmi málo.
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm B (velmi dobře).


Jméno a příjmení: Mgr. Milada Luisa Šedivcová
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Podpis: .............................................
Datum: .............................................
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