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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Jirousová Jméno: Kristína Osobní číslo: 473752
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u žen s dysmenoreou

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)* 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)*

8

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

37

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaký podíl na úspěšnosti léčby měla, dle Vašeho názoru, aplikace manuálních technik v kombinaci Vámi zvolených
konceptů?

2. Napadly by Vás ještě nějaké možnosti ovlivnění svalů pánevního dna a samotné kostrče vyjma technik zmíněných
v práci?

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

Práce  odpovídá  požadavkům kladeným na  tento  typ  práce.  V  teoretické  části  je  velmi  rozsáhle  zpracována
problematika dysmenorey, oceňuji především holistický náhled na problematiku z hlediska řetězení obtíží. Téma
předložené práce je velmi aktuální, klinická jednotka bolestivé menstruace je bohužel značně rozšířená.Současně se
však jedná o téma mnohokrát zpracované a zkoumané. Práce je komplexním přehledem dané problematiky. Jako
nedostatek shledávám absenci nějaké inovace či rozpracování konkrétnějšího detailu v praktické části. I navzdory
této výhradě práce splňuje požadavky na bakalářskou práci.Doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout ji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Tereza Škrampalová
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