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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

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 podprůměrná

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

Chybí číslování tabulek ve výsledcích, popis tabulek v příloze je občas na další straně,

Praktická část je hůře srozumitelná.

Studentka předkládá práci, která splňuje formální požadavky na obsah diplomové práce. Teoretická 
východiska jsou sepsána dopodrobna a i stylististická úroveň je výborná. Kapitola věnovaná fyzikální terapii 
je méně přehledná a nejsou zde zcela jasné indikační důvody doporučených procedur. Cílem práce je zjistit 
platnost používaných postupů v Revmatologickém ústavu v Praze a jejich shodu s postupy používanými v 
zahraničí. Z předloženého není tedy zřejmé, zda postup v Revmatologickém ústavu zastupuje doporučení 
pro Českou republiku a zda zvolené literální zdroje postupů reprezentují adekvátní vzorek postupů v 
zahraničí. Ve výsledcíh je již porovnání provedeno v souladu s metodickým postupem a lze vysledovat shody 
a diference jednotlivých doporučení. V diskusi studentka připouští omezený počet vhodných literálních 
zdrojů k povaze porovnávání "guidelines" a předkládá další informace například z kazuistických studií, které 
upozoňují na specifika pooperační péče u této skupiny pacientů. 

kvalita některých obrázků špatná, chybí seznam tabulek, obrázků a příloh

Cílem práce je vypracovat přehled fyzioterapeutických postupů využívaných u náhrady hlezenného kloubu u 
pacientů s revmatoidní artritidou a porovnání postupů používaných v České republice a ve světě.
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Fyzioterapeutické postupy a aloplastik revmatických pacientů.

6 příloh, 8 tabulek, 28 obrázků

stupeň hodnocení



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO

7. Navržený klasifikační stupeň
Datum:1.5.2012

Otázka: Je doporučený postup náhrady hlezenného kloubu u revmatických pacientů používaný v 
Revmatologickýcm ústavem českým standardem? Shledala jste rozdíl mezi pooperačním postupem 
používaným v RÚ a ve světě? Existují specifika pooperační péče po této operaci u revmatologicky 
nemocných?

Studentka předkládá práci, která splňuje formální požadavky na obsah diplomové práce. Teoretická 
východiska jsou sepsána dopodrobna a i stylististická úroveň je výborná. Kapitola věnovaná fyzikální terapii 
je méně přehledná a nejsou zde zcela jasné indikační důvody doporučených procedur. Cílem práce je zjistit 
platnost používaných postupů v Revmatologickém ústavu v Praze a jejich shodu s postupy používanými v 
zahraničí. Z předloženého není tedy zřejmé, zda postup v Revmatologickém ústavu zastupuje doporučení 
pro Českou republiku a zda zvolené literální zdroje postupů reprezentují adekvátní vzorek postupů v 
zahraničí. Ve výsledcíh je již porovnání provedeno v souladu s metodickým postupem a lze vysledovat shody 
a diference jednotlivých doporučení. V diskusi studentka připouští omezený počet vhodných literálních 
zdrojů k povaze porovnávání "guidelines" a předkládá další informace například z kazuistických studií, které 
upozoňují na specifika pooperační péče u této skupiny pacientů. 
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