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1. Rozsah:

počet stran práce 

počet všech literárních pramenů/cizojazyčných pramenů

monografie

19

tabulky obrázky grafy přílohy

16 5 0 4

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

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: průměrná

5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 Filip Zakonov

Mgr. Irena Opatrná Novotná

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP kolenního  kloubu.

Zpracování kazuistiky fyzioterapeutické  péče o pacientku po TEP pravého kolenního kloubu během souvislé odborné praxe.

64  včetně použité literatury

40/21

počet  pramenů 
odborné články a jiné

21

ostatní

stupeň hodnocení

Autor práce si zvolil velmi  aktuální téma. Kazuistika je zpracovaná  u ženy ročník 1945 s dg. gonartróza léčenou TEP kolenního kloubu.  

Bakalářská práce je systematicky členěna do základních fakultou stanovených kapitol.  K formální stránce práce a rovněž k přístupu 

studenta, který byl spolupracující a samostatný při zpracování práce, nemám žádných

připomínek.    Otázka k obhajobě: Jaký rozdíl v terapeutickém přístupu z pohledu fyzioterapeuta vidíte u operačního přístupu TEP 

kolenního kloubu a Unikondylární kloubní náhrady.



6. Prohlášení vedoucího práce:

7. Doporučení bakalářské práce k obhajobě: ano

8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 15.6.2021 Opatrná Novotná

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

byla hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické 

dokumentace diplomové práce (SIS).

výborně 

podpis vedoucího práce

Autor práce si zvolil velmi  aktuální téma. Kazuistika je zpracovaná  u ženy ročník 1945 s dg. gonartróza léčenou TEP kolenního kloubu.  

Bakalářská práce je systematicky členěna do základních fakultou stanovených kapitol.  K formální stránce práce a rovněž k přístupu 

studenta, který byl spolupracující a samostatný při zpracování práce, nemám žádných

připomínek.    Otázka k obhajobě: Jaký rozdíl v terapeutickém přístupu z pohledu fyzioterapeuta vidíte u operačního přístupu TEP 

kolenního kloubu a Unikondylární kloubní náhrady.


