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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

tabulky obrázky grafy přílohy

18 5 0 5

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

kvalita zpracování obsahu teoretické části x

logická stavba práce a vyváženost kapitol x

volba vyšetřovacích technik, jejich provedení a zápis x

volba terapeutických technik, jejich provedení a zápis x

schopnost zhodnocení efektu terapie a interpretace výsledků kazuistiky x

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:

6. Prohlášení oponenta práce:

stupeň hodnocení

Komentář: Pacient byl hospitalizován na oddělení následné rehabilitační péče, kde se nevykazují kódy, které student uvádí u každé 

cvičební jednotky, ale tzv. lůžkodny.                                                                                                                                                                              

Otázky k obhajobě: 1) V kap. 2.2 uvádíte, že "správnou a časnou rehabilitací" lze podpořit přirozenou regeneraci odumřelých neuronů. 

Mohl byste Vaši představu o regeneraci mozkové tkáně blíže vysvětlit?                                                                                                                                                                                                                                           

2) V kap. 2.11.2.2 popisujete fenomén neglect syndromu. Dochází k opomíjení pravé a levé strany stejně často? Pro jakou další 

poruchu vznikající následkem CMP je typická vazba na jednu hemisféru?

Shrnutí poznatků o CMP, o možnostech rehabilitace pacientů po CMP a zpracování kazuistiky pacienta s hemiparézou
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po hemoragické CMP s levostrannou hemiparézou



7. Doporučení bakalářské práce k obhajobě: ano
ano                                     

s výhradou
ne

8. Navržený klasifikační stupeň:
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Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. 
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