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

Dvorská

Jméno:

Marie

Osobní číslo: 473847

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Fyzioterapie

Název práce:

Změna biomechanických a kineziologických parametrů kyčelního kloubu po totální
endoprotéze

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)*

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)*

8

4.

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

35

5.

Celkový počet bodů

90

* 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
Studentka Marie Dvorská vypracovala bakalářskou práci výborně. Po celu dobu vzorně spolupracovala a vždy pečlivě
a včas reagovala na mé poznámky k odevzdanému textu. Připravenost, iniciativu a pracovní morálku studentky tak
hodnotím velmi pozitivně, stejně tak i formální a jazykovou úpravu, kterou bych hodnotila jako velmi dobrou.
Tato bakalářská práce, zabývající se problematikou totální endoprotézy kyčelního kloubu, je rešeršního charakteru, a
je tedy zaměřena převážně na vyhledávání nejnovějších poznatků a trendů v této problematice. Oceňuji, že je práce
podložena velkým množstvím odborné literatury v rozsahu 75 zdrojů, a naplňuje tak povahu rešeršní bakalářské
práce. Teoretická část obsahuje celkově dostatečné množství správně zvolených kapitol, které jsou vhodně řazeny.
Speciální část obsahuje 2 dostatečně rozsáhlé a podrobné kazuistiky pacientů po totální endoprotéze kyčelního
kloubu. Tím, že je práce rešeršního charakteru, jsou 2 kazuistiky, dle mého názoru, dostačující. Výsledná vstupní a
výstupní data jsou dobře a přehledně prezentována v tabulkách.
Bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A.


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

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

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

