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1 Formální zpracování práce
Bodové

hodnocení 0-5
pro každou

kategorii

1.1 Dodržení stanoveného rozsahu práce (nejméně 40 normostran bez
anotací a příloh)

5

1.2 Členění práce (grafická stránka, logická stavba kapitol) 5
1.3 Jazyková úroveň textu 5
1.4 Obrázky, grafy, tabulky 5
1.5 Vhodnost a relevantnost čerpaných zdrojů 5
1.6 Úprava citací a citační rejstřík (označení v textu, jednotná citační

norma)
5

1.7 Odborná úroveň textu 4
1.8 Obsahová souvislost /návaznost/, relevantnost 4

2 Rešeršní část -

2.1 Výběr a vymezení tématu, originalita 5
2.2 Stanovení a formulace cílů rešerše 4
2.3 Pochopení tématu a prokázání orientace v problematice 3
2.4 Obsahová úroveň kapitol (vyváženost) 3
2.5 Kvalita vlastní rešerše – počet domácích a cizojazyčných zdrojů,

vyhledání recentních prací publikovaných na dané téma, práce
s odbornými databázemi

4

2.6 Analýza a interpretace rešeršní práce, praktická aplikace výsledků
rešerše. Návaznost na experimentální (kazuistickou část práce)

4

3 Kazuistika nebo experimentální část práce -

3.1 Adekvátní výběr probanda(ů) vzhledem k rešeršní části 4
3.2 Metodika – způsob vyšetření probanda(ů), adekvátnost a kvalita

terapeutické intervence či sledování a hodnocení vybraných
parametrů. Statistické zpracování analýza dat, pokud je součásti BP
hodnocení souboru probandů.

5

3.3 Intepretace výsledků kazuistiky či experimentu ve světle předchozí
literární rešerše a vzhledem ke klinické paxi

4

4 Diskuze -



4.1 Schopnost analýzy a interpretace výsledků rešerše ve vztahu k
experimentální části práce (kazuistiky) s dopadem na moderní
klinickou praxi

5

5 Závěr -

5.1 Konstatuje přijetí či odmítnutí iniciálně stanovených otázek,
verifikace hypotéz, vlastní přínos autora k dané problematice,
konfrontace a porovnání výsledků práce s iniciálně stanovenými cíli
práce. Shrnutí všech argumentů z diskuze, doporučení pro praxi a další
výzkumná šetření

5

6 Přínos a originalita Bc práce pro praxi, vědu a studium 3

7 Celkový počet získaných bodů (max 100) 87

8
Práce je originálním dílem studenta
V případě podezření, že se jedná o plagiát, napište odůvodnění do
posudku a práci nedoporučte k obhajobě!

ANO

Slovní komentář k BP
Tato bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu. Jak je v práci řečeno, pacientů po
operaci kolorektálního karcinomu stále přibývá a z praktických zkušeností vím, že se cílené
rehabilitaci v pooperačním období mnoho času nevěnuje. Ta obvykle probíhá pouze v časné
pooperační fázi. V okamžiku, kdy je pacient samostatně chodící není již obvykle k rehabilitaci
indikován a velmi brzo odchází z nemocnice domů. Pod ruce fyzioterapeuta se pak obvykle
dostává až s jiným problémem, který dost často právě se samotnou předchozí operací souvisí.
Práce je velmi čtivá, vyzdvihla bych kapitolu věnující se programu Eras, který jasně definuje
perioperační přípravu a pooperační péči tak, aby zotavení pacienta po náročném výkonu bylo
co nejkratší. Součástí protokolu je i rehabilitace, která je zaměřená převážně na brzkou
vertikalizaci pacienta po operaci
Kazuistika vybrané pacientky je pečlivě zpracovaná, jediné, co bych jí vytkla je podrobné
opisování neměnících se a s danou problematikou nesouvisejících výsledků vyšetření jako např.
hallux valgus, nebo valgózní postavení kotníků. Stačilo by se zaměřit na změny související
s operačním zákrokem a ty popsat.
Působivé a přehledné jsou grafy zobrazující výsledky dotazníkového šetření.
Slabinou této práce je z mého pohledu kapitola věnující se rehabilitaci. Jsou v ní popsané
techniky a metodiky, které se dají v pooperačním průběhu u pacientů využít, ale chybí zde
vysvětlení proč a hlavně v jakém časovém období je u pacientů využíváme. Je zde velmi podrobně
zpracována kapitola týkající se respirační fyzioterapie, ale není uvedeno, proč je právě v časném
pooperačním průběhu tak důležitá. Stejně tak i techniky viscerální manipulace. V práci je
uvedeno, jak může být prospěšná, ale chybí údaj o tom kdy je možno s touto technikou začít. Na
str. 41 je uvedeno, že s rehabilitací se začíná co nejčasněji. To je dost nepřesný časový údaj.
Právě výhrady ke zpracování rehabilitace vedou ke snížení celkové známky.

Otázky, na které student odpoví během obhajoby:

Proč je respirační fyzioterapie základem časné pooperační péče o pacienty?

Znáte nějaké pracoviště, kde se jako oscilující PEP systém využívá vibrační vesta?



Jak časně po operaci je možné využít viscerální manipulaci? Existují nějaké kontraindikace pro
její použití?

V práci je uvedeno, že dle protokolu Eras je doporučeno provádět rehabilitaci 3x denně. Je jasné,
že to tak obvykle není. Jak jinak, než pod vedením fyzioterapeuta je možné dodržet dané
doporučení?

Bakalářskou práci k obhajobě:

Doporučuji Doporučuji s výhradou Nedoporučuji

Navrhovaná známka:
Velmi dobře
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Mgr. Lenka Babková


