
Studijní program: SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ -  BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Studijní obor: FYZIOTERAPIE

Jméno diplomanta:

Jméno vedoucího práce:

Název bakalářské práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:
počet stran práce / textu
počet všech literárních pramenů

monografie ostatní
12/2 1/0

tabulky obrázky grafy přílohy
20 2 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:

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Aleš Jiskra

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné nadkolenní amputace

Sepsat problematiku prováděných amputací dolní končetiny a následně realizovat a popsat kazuistiku pacienta s provedenou nadkolenní amputací.

99/86
40

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

6/19

ostatní

stupeň hodnocení

Celá práce je zpracovaná formou logicky stavěné práce popisující praktický vstup terapeuta do léčby pacienta po provedené nadkolenní ampuutaci. 
Student zpracováním práce dokázal, že je schopen samostatně tvořit terapeutický plán, aplikovat techniky a zhodnotit danou terapii i celkový 
terapeutický efekt. Obsahovou kvalitu práce hodnotím výborně, volbu vyšetřovacích technik  honotím výrobně až velmi dobře s ohledem na novodobé 
možnosti fyzioterapie, které ovšem neměl vzhledem k vybavenosti klinického pracoviště k dispozici. Beru toto proto v potaz a pouze komentuji daný 
stav. K práci nemám žádné připomínky a otázky.  



6. Prohlášení vedoucího práce:

7. Doporučení práce k obhajobě: ano
ano                                     

              s 
výhradou
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8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne:  24.5.21

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).
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