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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

17/2 0/1

tabulky obrázky grafy přílohy

28 3 0 5

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

samostatnost diplomanta při zpracování práce x

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:

Andrea Maťhová

Mgr. Barbora Heřmánková

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková příhoda

Cílem této bakalářské práce je zpracování teoretických informací o cévní mozkové příhodě, vypracování kazuistiky pacienta po 

prodělané CMP a posouzení efektu absolvovaných terapií.

46

odborné články

7/19
počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů

Oceňuji samostatnost studentky při vypracování bakalářské práce. Teoretická část práce je zpracována přehledně, v odpovídajícím 

rozsahu a přináší ucelený přehled rehabilitace u pacientů po CMP. V praktické části jsou využity adekvátní fyzioterapeutické postupy, 

oceňuji zaměření terapeutických jednotek na samostatnost a funkční schopnost pacienta. Doporučila bych chronologické číslování 

tabulek (první tabulkou v textu teoretické práce je tabulka č. 28). Práci doporučuji k obhajobě. Otázka č. 1: V teoretické části práce v 

kapitole Speciální fyzioterapeutické metody a postupy jste zmínila metodu PNF- proprioceptivní neuromuskulární facilitace, avšak ve 

81/64

stupeň hodnocení

ostatní



6. Prohlášení vedoucího práce:

7. Doporučení práce k obhajobě: ano

8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 24.6.2020 Barbora Heřmánková, Mgr.

výborně

podpis vedoucího práce

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. Práce 

byla hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické 

dokumentace diplomové práce (SIS).

kapitole Speciální fyzioterapeutické metody a postupy jste zmínila metodu PNF- proprioceptivní neuromuskulární facilitace, avšak ve 

Vaší praktické části jste prvků této metody příliž nevyužila. Pokud byste tuto metodiku měla využít, jak byste jí v případě Vašeho 

pacienta aplikovala? Prosím, uveďte konkrétní příklad. 


