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Charakteristika práce      
 Cílem práce bylo vytvořit ucelený přehled o problematice totální endoprotézy 

ramenního kloubu. Zejména fyzioterapeutické metody a postupy, které se u této diagnózy 

nejčastěji používají. 

 
Hodnocení z hlediska obsahového a formálního 

 Bakalářská práce o rozsahu 85 stran textu, svým formálním uspořádáním odpovídá 

požadované úrovni kladené na bakalářské práce. Práce je dostatečně rozsáhlá, bez 

výraznějších stylistických a gramatických chyb. V textu jsem našla jen pár překlepů, kterým 

nevěnuji ale výraznější pozornost. Studentka svou práci rozdělila na část obecnou a speciální, 

použila 25 literárních pramenů, z toho 9 zdrojů literatury cizojazyčné. 

 Práce působí v celkovém dojmu jako dobře napsaná a ucelená. Rozsahy jednotlivých 

kapitol odpovídají požadované úrovni práce. I práce s literaturou je optimální, jen bych 

uvítala více pramenů zahraniční literatury. Umístění obrázků, výběr a popis je dostačující a 

vhodně vložený do textu. Celkově považuji část teoretickou za dobře a uceleně napsanou.  

 

 Speciální část je dle mého názoru značně rozsáhlá. Studentka důkladně popsala 

vstupní kineziologický rozbor, veškeré vyšetření kloubních rozsahů, svalové síly, ale i jiných 

testů související s danou problematikou. Dále mi přijde opravdu zbytečné, že studentka 

výstupní kineziologický rozbor rozepisovala do takových detailů, jako vstupní. Zde bych 

pouze uváděla jen to nejdůležitější, co se během terapie ovlivňovalo.  

 Studentka pracovala s pacientem podle mých instrukcí a proto nemohu vytknout 

výraznější a závažnější chyby. Snažila se pracovat samostatně a využívala mých rad a 

naučených technik. Je patrné a jeví se mi to i jako optimální z hlediska terapie, že se studentka 

nezaměřila jen na jeden konkrétní problém, ale snažila se ovlivnit více partií. Je to dobře a 

hezky v dané kasuistice popsáno. Také jako kladné hodnotím, že studentka popsala každý den 

terapie a konkrétní cviky, které s pacientem prováděla. Nemusely by být ale napsány 



v takovém rozsahu, protože se den po dni terapie často opakuje. Dle mého názoru je 

kasuistika rozsáhlá a splňuje veškeré nároky kladené na rozsah v bakalářské práci. 

Hodnotím jako správné stanovení a splnění jednotlivých úkolů ve speciální části, postupy při 

terapii i závěry. 

 

Celkové hodnocení 

 Cíle bakalářské práce byly velice dobře naplněny. Studentka, zejména ve speciální 

části poukazuje na určité spektrum metod a technik k dané problematice. Zejména celkový 

přístup, ochota se vzdělávat, dotazovat se a pracovat samostatně hodnotím jako velmi kladné. 

Proto celkově hodnotím práci výborně.  
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