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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

20/6 1/2

tabulky obrázky grafy přílohy

37 3 0 7

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

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:

ostatní

stupeň hodnocení

V rámci této práce se studentka hlouběji seznámila teoreticky i prakticky s danou problematikou, dále s prací s odbornou literaturou a 

s tvorbou odborných pojednání. Též pomohla jednomu člověku v uzdravování, což také bylo zdokumentováno výsledky objektivních 

vyšetření. Dle mého úsudku byla splněna úloha bakalářské práce v oboru fyzioterapie a mohu ji doporučit k obhajobě.

Teoretická i praktická část se mi zdají býti zpracovány spíše nadstandardně a nemám k nim závažnějších připomínek. Nejen z rozsahu 

textu je možno vidět, že se studentka do tématu skutečně vložila. Teoretická část je pojednána přehledně a z textu je znát, že 

studentka rozuměla problematice, o které píše. Z praktické části je zřejmé, že studentka byla do terapie pacientky aktivně zapojena a 

jsem pozitivně překvapen rozsahem provedeného vyšetření a jeho svědomitým záznamem.

Pokud jde o negativa, která ovšem nepovažuji za závažná, v rámci celé práce se vyskytují drobné gramatické a stylistické chyby a 

chyby (např. v názvosloví) z nepozornosti. V teoretické části jsou v kapitole 2.1.8.1 třikrát vyjmenovány klasifikace iCMP, což působí 

zvláštně. Kapitola „Fyzikální terapie“ by se mi v rámci logické stavby více hodila pod kapitolu „Fyzioterapeutické metody a postupy“. 

Praktická část je na mě místy snad až moc upovídaná. Upozornil bych zde na správný pravopis jména „Romberg“. V kódech pro 

pojišťovnu chybí 21415 (při provádění mobilizací) a 21020 (při terapii na BalanceTrainer-u). V závěrečném vyšetření jsou u vyšetření 

olovnicí a stoje na 2 vahách popsány titubace (komplikující přesné odečtení výsledku), ale Rombergův stoj - I je pak popsán „bez 

titubací“, což se zdá být nepravděpodobné. Nakonec - v použité literatuře je jeden literární zdroj zdvojený (9. a 10.); tedy uvádím 

celkově 55 literárních zdrojů.

Doplňující otázky:

V textu jsou správně zmíněny (ale bez další specifikace) pojmy spasticita a spastická dystonie. Z praxe víme, že pojmy týkající se 

zvýšené svalové aktivity a jejich významy se často pletou… Vysvětlete, prosím, význam pojmů: 

1) spasticita

2) spastická dystonie

3) spastická ko-kontrakce

4) svalové spasmy

"Cílem této bakalářské práce bylo teoretické zpracování diagnózy pacientky a praktické zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o 

pacientku po CMP s levostrannou hemiparézou."
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V rámci této práce se studentka hlouběji seznámila teoreticky i prakticky s danou problematikou, dále s prací s odbornou literaturou a 

s tvorbou odborných pojednání. Též pomohla jednomu člověku v uzdravování, což také bylo zdokumentováno výsledky objektivních 

vyšetření. Dle mého úsudku byla splněna úloha bakalářské práce v oboru fyzioterapie a mohu ji doporučit k obhajobě.

Teoretická i praktická část se mi zdají býti zpracovány spíše nadstandardně a nemám k nim závažnějších připomínek. Nejen z rozsahu 

textu je možno vidět, že se studentka do tématu skutečně vložila. Teoretická část je pojednána přehledně a z textu je znát, že 

studentka rozuměla problematice, o které píše. Z praktické části je zřejmé, že studentka byla do terapie pacientky aktivně zapojena a 

jsem pozitivně překvapen rozsahem provedeného vyšetření a jeho svědomitým záznamem.

Pokud jde o negativa, která ovšem nepovažuji za závažná, v rámci celé práce se vyskytují drobné gramatické a stylistické chyby a 

chyby (např. v názvosloví) z nepozornosti. V teoretické části jsou v kapitole 2.1.8.1 třikrát vyjmenovány klasifikace iCMP, což působí 

zvláštně. Kapitola „Fyzikální terapie“ by se mi v rámci logické stavby více hodila pod kapitolu „Fyzioterapeutické metody a postupy“. 

Praktická část je na mě místy snad až moc upovídaná. Upozornil bych zde na správný pravopis jména „Romberg“. V kódech pro 

pojišťovnu chybí 21415 (při provádění mobilizací) a 21020 (při terapii na BalanceTrainer-u). V závěrečném vyšetření jsou u vyšetření 

olovnicí a stoje na 2 vahách popsány titubace (komplikující přesné odečtení výsledku), ale Rombergův stoj - I je pak popsán „bez 

titubací“, což se zdá být nepravděpodobné. Nakonec - v použité literatuře je jeden literární zdroj zdvojený (9. a 10.); tedy uvádím 

celkově 55 literárních zdrojů.

Doplňující otázky:

V textu jsou správně zmíněny (ale bez další specifikace) pojmy spasticita a spastická dystonie. Z praxe víme, že pojmy týkající se 

zvýšené svalové aktivity a jejich významy se často pletou… Vysvětlete, prosím, význam pojmů: 

1) spasticita

2) spastická dystonie

3) spastická ko-kontrakce

4) svalové spasmy

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