
Jméno vedoucího práce:

Jméno diplomanta:

Název diplomové práce:

Cíl práce:

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
samostatnost diplomanta při zpracování 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:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň
dle průběhu obhajoby

Datum: 9.5.2013

16 tabulek, 6 obrázků a 8 příloh
42 (15 cizojazyčných)

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spinální muskulární atrofie.

83

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Mgr. Hana Brabencová

Bakalářská práce je věnována tématu spinální muskulární atrofie. V obecné části jsou shrnuty informace a 
poznatky o tomto onemocnění, dále se autorka zabývá zejména etiologií choroby, klinickým obrazem takto 
postižených pacientů, komplikacemi, se kterými je onemocnění spojené a možnostmi léčby. Druhou, 
speciální část této práce tvoří kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se spinální muskulární atrofií. 
Kazuistika byla zpracována na základě měsíční bakalářské praxe v Centru léčby pohybového aparátu v 
pražských Vysočanech.

Tereza Saifrová

stupeň hodnocení

odpovídá požadavkům kladeným na Bc. práci
vyzdvihuji kontrolní test "chůze do schodů", který vhodně reflektoval pac. disabilitu

Mgr. Hana Brabencová

Postrádám v práci seznam příloh, obrázků a tabulek.
Jaké volila diplomantka vyšetřovací metody a kontrolní testy, aby vhodně reflektovaly 
pacientky disabilitu? Vyskytly se při práci s pacientkou nějaké komplikace, které ovlivnily 
průběh terapií?

1 až 2

kladně hodnotím výběr terapeutických postupů v terapiích u pacientky se SMA vzhledem k jejímu 
aktuálnímu stavu                                                                                                                          
diplomantka prokázala schopnost kvalitní práce s cizojazyčnou literaturou


