POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. Lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Aneta Koudelková

Vedoucí práce:

Doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc. , Ph.D.

Název práce:

Vliv vakuově-kompresní terapie na syndrom diabetické nohy

Autor posudku: MUDr. Tereza Knoppová
oponent
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Téma předložené bakalářské práce je velmi aktuální, rehabilitace pacientů s diabetes mellitus se v ČR
konečně (ale velmi pomalu) stává součástí komplexní péče o diabetiky.

2

Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka vychází z řady odborných zdrojů ( celkem 27, z toho 11 zahraničních), věnuje se teoretickému
úvodu do problematiky, v praktické části BP vychází z vlastních i zprostředkovaných zkušeností při
hodnocení výsledků léčby VCT.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíl práce je jasně formulován již v názvu BP ( ozřejmit význam vakuum- kompresivní léčby u pacientů
se syndromem diabetické nohy). Uvedená problematika nedává příliš možností uplatnit vlastní teorie či
polemizovat s autory použité literatury. Autorka se o to ani nepokouší, shromáždila základní fakta, bylo
vyšetřeno 6 pacientů, očekávatelné výsledky byly potvrzeny a racionálně podány.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy…
Bakalářská práce je vypracována v požadované struktuře, nacházím jazykové a stylistické nedostatky,
grafická úprava je vyhovující. Předložená publikace splňuje kritéria bakalářské práce
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Přínosná bakalářská práce.

Otázky k
obhajobě:

Kolik pacientů s diabetes mellitus je v ČR registrováno?
Jaké je základní přístrojové vyšetření k diagnostice diabetické neuropatie?
V jakém intervalu je u diabetika bezpečný rozsah glykémie pro indikaci pohybové
zátěže?

Hodnocení celkem:
Doporučuji k obhajobě
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Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka
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