
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

3/5 1/3

tabulky obrázky grafy přílohy

13 0 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

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kristýna Vítečková

Mgr. Petra Reckziegelová

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po transfemorální amputaci

Formou rešerše zpracovat teoretické poznatky o diagnóze stav po transfemorální amputaci a zaznamenat efekt vybraných 

postupů v rámci kazuistiky 

fyzioterapeutické péče.

79/71

40

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

3/25

ostatní

stupeň hodnocení



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

6. Prohlášení vedoucího práce:

7. Doporučení bakalářské práce k obhajobě: ano

8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 9. 5. 2022 Mgr. Petra Reckziegelová

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

Studentka vhodně zvolenými fyzioterapeutickými postupy, u pacientky po transfemorální amputaci, přispěla zejména ke 

zlepšení její celkové stability a větší symetrii při chůzi s protézou. Díky tomu se u pacientky zmenšily energetické nároky na 

chůzi, což výrazně zlepšilo kvalitu jejího života. Otázka: Věděla byste o jaký operační  postup se jedná při amputaci dle 

Pirogova?


