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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

15/0 3/0

tabulky obrázky grafy přílohy

21 2 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

stupeň hodnocení

V teoretické části byla široce a detailně zpracována problematika zlomenin proximální části humeru od typů zlomenin, způsoby léčby 

až po pečlivě zpracované nejčastější komplikace operativních přístupů. Dále jsou uvedeny fyzioterapeutické postupy využívané v 

pooperačním období. I přestože na téma cervikokapitální endoprotézy postrádáme významnější množství studií, byla tato kapitola 

zpracována na základě EBM. Důkazy postrádám jen při popisu fyzikální terapie.

V rámci kineziologického rozboru bylo vyhodnoceno velké množství parametrů, některé z nich nejsou zcela nezbytné u této diagnózy. 

Oceňuji využití Barthelové testu u pacientky, stejně jako reflektování sekundárních obtíží pacientky při vyšetření. Postrádám naopak o 

něco detailnější vyšetření C páteře.

V jednotlivých terapeurických jednotkách studentka reaguje na aktuální stav pacientky. Při dostatečných časových možnostech mohla 

být terapie komplexnější

93/72

44

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

1/25

ostatní
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cervikokapitální endoprotézou ramenního kloubu

Cílem této bakalářské práce je teoretické rozpracování problematiky zlomenin proximálního humeru a endoprotéz ramenního kloubu, 

shrnutí rehabilitační péče pacientů s touto diagnózou a v praktické části zpracování kazuistiky pacientky po implantaci cervikokapitální 

endoprotézy ramenního kloubu.



4. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

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: 

Bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladeny.Práce obsahuje jen drobné chyby (např.: vyšetření svalové síly je buď orientační 

nebo dle Jandy). Otázky: V teoretické části uvádíte jako jednu z efektivních technik PNF, u vaší pacientky jste jej však nevyužila, můžete 

uvést proč?

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 - velmi dobře (DLE OBHAJOBY)
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