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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

17/0 0/0

tabulky obrázky grafy přílohy

36 2 0 4

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

úroveň práce s literaturou včetně citační normy x

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) x

stylistická úroveň textu x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

obsahová kvalita zpracování teoretické části X

logická stavba práce a vyváženost kapitol X

volba vyšetřovacích technik, provedení a jejich zápis X

adekvátnost, kvalita terapeutické intervence a její zápis X

schopnost vyhodnocení intervence a interpretace výsledků kazuistiky X

úroveň zhodnocení práce ve vztahu k současným poznatkům X

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Mgr.Iva Mazancová

Ondřej Háza

Mgr.Kristina Hassmannová

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze ramenního kloubu

Teoretické rozpracování problematiky totální reverzní endoprotézy ramenního kloubu a vytvoření kazuistiky fyzioterapeutické péče o 

pacientku po totální reverzní endoprotéze ramenního kloubu se zhodnocením efektu terapie.

Práce je pěkně přehledně zpracována, v textu se vyskytují drobné formální chyby na str.16 kap.2.2.5 (,,fasciculus madialis" , ,,pars 

infaclavicularis", ve druhém odstavci místo pars infraclavicularis je uveden ,,pars infrascapularis"). Otázka: Jaké sporty byste pacientce 

doporučil a které naopak nedoporučil?
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Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. 


