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1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné
* teoretické znalosti X

* vstupní údaje a jejich zpracování X

* použité metody X

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
stupeň splnění cíle práce X

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 
tématu X

logická stavba práce X

práce s literaturou včetně citací X

adekvátnost použitých metod X

úprava práce (text, grafy, tabulky) X

stylistická úroveň X

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Jana Chmelíková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s pravostrannou hemiparézou

Získání a zpracování teoretických poznatků o etiologii, klinických příznacích, stádiích a možných variantách onemocnění 
a následných terapeutických přístupech u cévní mozkové příhody. Dále prokázání vlastních schopností v oblasti 
komunikace s pacientem, jeho vyšetření, vyvození vlastních závěrů s následným návrhem terapie a především její 

64
33 (12)
7 příloh

stupeň hodnocení

komentář

Myslím si, že cíl práce je zbytečně rozsáhlý, stačila by stručnější a přehlednější verze                                                                                                                
Na str. 40 je trvzení: "Na těle nebyl napalpován žádný Trigger point". To mi přijde nepravděpodobné.                                                
Do dlouhodobého plánu bych ještě navíc zařadila prevenci "bolestivého ramene",jako návaznost na udržení kloubní 



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 

Do dlouhodobého plánu bych ještě navíc zařadila prevenci "bolestivého ramene",jako návaznost na udržení kloubní 
pohyblivosti a zabránění vzniku kontraktur.                                                                                                          
Chválím výběr tématu - složité téma jak teotericky, tak hlavně prakticky - výběr metod a jejich aplikace                     
Celá práce je zaměřená spíše na obnovení jemné motoriky PHK, je ale nutné zapojené celé HK do komplexních pohybů 
v rámci trupu. Které metody či metodiky by jste použila?

výborně

podpis




