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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Dvořáková Jméno: Kateřina Osobní číslo: 482846
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Využití roboticky asistované rehabilitace k terapii pacienta po kraniocerebrálním
traumatu

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)* 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)*

9

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

38

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

2. 

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 přistupovala k práci svědomitě a úkoly řešila ve stanovených termínech. Kladně hodnotím dlouhodobou
práci s pacientem, kdy s ním studentka trávila pravidelně několikahodinové terapie v laboratoři, a to ve svém
volném čase a často i po celém dnu odborných praxích. Pracovala samostatně a velmi rychle si osvojila práci se
sofistikovanými  systémy.  Během  terapií  prokazovala  obdivuhodnou  dávku  interpersonálních  dovedností  při
komunikaci s pacientem a jeho rodinou. Důkazem toho je i krátký úryvek z mailu od matky pacienta po ukončení
terapií:

"Co se týká chůze, vidím tam velký posun od té doby, co syn do laboratoře dochází. Mám velkou radost, že se u něj
chůze tak rapidně zlepšila. Musím moc pochválit Katku, je opravdu moc dobrá v tom, co a jakým způsobem dělá.
Myslím, že za tu dobu, co máme se synem letité zkušenosti v rehabilitaci a přístupu terapeutů, to dokážu celkem
slušně posoudit."

S  přístupem kolegyně Dvořákové jsem byl  maximálně spokojený,  bakalářská práce je  psaná věcně a  splňuje
požadavky ve všech bodech.
Doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Jméno a příjmení: Ing. Aleš Příhoda
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


