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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) 3
1.3 Jazyková úroveň textu 4
1.4 Obrázky, grafy, tabulky 4
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 3

2 Rešeršní část -

2.1 Výběr a vymezení tématu, originalita 5
2.2 Stanovení a formulace cílů rešerše 3
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 5
3.2 Metodika – způsob vyšetření probanda(ů), adekvátnost a kvalita

terapeutické intervence či sledování a hodnocení vybraných
parametrů. Statistické zpracování a nalýza 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

5

4 Diskuze -

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

3

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

3

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

7 Celkový počet získaných bodů (max 100) 79

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

ANO – NE
(nepravdivé
vymažte)

Slovní komentář k BP
Práce je zaměřená na  velice důležité téma a tím je RHB u pacientů po operaci kolorektálního
karcinomu bez stomie.  Kolorektální karcinom je onemocnění s velkou incidencí a proto péče  o
tyto pacienty je velice důležitá , stejně tak jako rozvoj poznatků o RHB v této oblasti.
Rehabilitace je kruciální součástí návratu životních funkcí a jejich kvalit a to i funkcí vnitřních
orgánů. Proto by i tato práce měla přinést fundovaný pohled na téma komplexní RHB u interní
diagnózy osvěžit terapeutické vody novými a recentními poznatky. Tato práce to z velké části
splňuje, bohužel ne zcela.  Rešerše je na obecně průměrné, nevybočující úrovni.  Skladba kapitol
je celkem v pořádku, jen  ve stěžejní kapitole 6 (REHABILITACE A FYZIOTERAPIE PO
OPERACI KRK) se na některých místech studentka rozepisuje o bolesti a jejím  významu, což
bych více uvítal v kapitolách předešlých. To ale není hlavní problém kapitoly, kapitola totiž
působí nevyváženě i z důvodu, že je tam hypertrofována informace o respirační fyzioterapii a
naopak zcela chybí popisy nácviku defekace a viscerálních drenáží apod. Jinak je ale kapitola a
celá rešeršní část BP na celkem slušné informační úrovni.

Kasuistika (praktická část práce)  je zpracována pečlivě a  má dobrý informační i terapeutický
potenciál. Výsledky jsou zaneseny do přehledných  tabulek a grafů a jsou zpracovány pečlivě.

Závěr a diskuse jsou až příliš stručné,nicméně studentka v nich prokazuje orientaci
v problematice a  pochopení tématu.

Po grafické a jazykové úrovni je práce zcela v mezích norem tohoto typu vědecké práce.



Otázky na které student odpoví během obhajoby:

Jako formu terapie byste využila pro lepší rozvoj peristaltiky střev?

Jaký nácvik funkce pánevního dna by se dal u těchto pacientů využít?

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuji

Navrhovaná známka:
(napište výslednou známku dle vlastního zvážení s ohledem na doporučené hodnocení v tabulce
níže)
Velmi dobře

Tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -88 1
87 – 74 2
73 – 60 3

59 a méně nevyhověl


