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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní
21/2 0/1

tabulky obrázky grafy přílohy
15 3 0 2

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: podprůměrná průměrná nadprůměrná

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

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Andrea Valovičová

Mgr. Dominika Dvořáčková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kolenního kloubu

Cílem teoretické části je zpracování základních poznatků z anatomie a kineziologie kolenního kloubu a seznámení se s problematikou TEP. Cílem 
praktické části je zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou TEP kolenního kloubu.

104/82
58

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

2/32

ostatní

stupeň hodnocení

Předložená bakalářská práce je po formální i odborné stránce na vysoké úrovni a zcela splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Studentka po 
celou dobu zpracovávání práce velmi dobře komunikovala, pravidelně konzultovala a na každou konzultaci byla dobře připravená. Velmi kladně 
hodnotím zejména práci s velkým množstvím odborné cizojazyčné literatury, kterou studentka pro vypracování práce použila. Dále vyzdvihuji přiložení 
RTG snímku pacienta po implantaci TEP. Otázka č.1: Pokud by Vás tento pacient vyhledal pro následnou ambulatní péči, jaké postupy byste využila a s 
jakým cílem? Otázka č.2: Jakou vhodnou sportovní aktivitu byste tomuto pacientovi doporučila v dlouhodobém rehabilitačním plánu?



6. Prohlášení vedoucího práce:

7. Doporučení bakalářské práce k obhajobě: ano

8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 

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


