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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

13/0 1/0

tabulky obrázky grafy přílohy

13 3 0 5

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

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

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Bc. Michaela Holubová

Petra Stupková

Mgr. Petra Reckziegelová

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě

Cílem této bakalářské práce je charakteristika a popis diagnózy cévní mozkové příhody a péče o pacienta s tímto 

onemocněním z hlediska fyzioterapie

98/80

34

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

4/16

ostatní

stupeň hodnocení



4. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

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

6. Prohlášení oponenta práce:

7. Doporučení bakalářské práce k obhajobě: ano
ano                                     

s výhradou
ne

8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 11.5.2022

PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.

podpis garanta předmětu

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

parafrázovány. 

1-2 (DLE OBHAJOBY)

podpis oponenta práce

Velmi se mi líbila struktura teoretické části bakalářské práce, kde studentka popsala jednotlivé fyzioterapeutické metody, 

které lze využít při terapii CMP pacienta. V praktické části jsou výborně zpracována vstupní i výstupní vyšetření, která 

studentka provedla u pana B. sama. Chtěla bych vyzdvihnout souhrnnou tabulku na konci práce, která shrnuje vše 

podstatné, a můžeme zde vidět rozdíly, které jsme během terapií u pana B. ovlivnili.  Bohužel musím vytknout pravopis, 

chybějící písmena uvnitř slov, překlepy, velká písmena a chybně zapsaná slova (hormoreflexie-str.41, CPM-str.17/25). Za 

citacemi občasně chybí správná interpunkce a na str.22 se opakuje stejný odstavec jako na předchozí stránce. Otázky: Jaké 

cvičení a v jaké frekvenci byste doporučila panu B. na doma? Jaký sport byste mu z dlouhodobého hlediska doporučila?

Bc.Michaela Holubová
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