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počet stran práce / textu
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tabulky obrázky grafy přílohy
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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
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volba vyšetřovacích technik, jejich provedení a zápis X

volba terapeutických technik, jejich provedení a zápis X
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou TEP kolenního kloubu

Cílem teoretické části je zpracování problematiky TEP kolenního kloubu formou rešerše. Cílem praktické části je zpracování 
kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku po TEP kolenního kloubu.



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

6. Prohlášení vedoucího práce:

7. Doporučení bakalářské práce k obhajobě: ano
ano                                     

s výhradou
ne

8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 
podpis vedoucího práce

Předložená bakalářská práce splnila všechny předem stanovené cíle. Formálně i obsahově plně vyhovuje a odpovídá 
požadavkům kladeným na tento typ práce. Studentka byla po celou dobu psaní práce velmi aktivní, pravidelně konzultovala a 
na jakékoliv připomínky okamžitě reagovala.  V práci vyzdvihuji zejména práci se zahraniční odbornou literaturou a část práce 
věnované EBM. Otázka č.1: V závěru práce uvádíte, že by bylo vhodné, aby pacientka navštěvovala ambulatntní rehabilitaci 
pro dosažení dlouhodobých cílů. Jaké konkrétní techniky byste pro dosažení těchto cílu využila? Otázka č.2: Setkala jste se v 
průběhu zpracovávání rešerše s nějakými novými trendy a moderními technikami využívanými v zahraničí v rámci 
fyzioterapeutické péče o pacienta s TEP kolenního kloubu? Pokud ano, s jakými?

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


