
Jméno vedoucího práce: PhDr. Tereza Nováková, PhD.

Jméno diplomanta: Pavlína Felknerová

Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:
* stran textu 52
* literárních pramenů (cizojazyčných) 33 ( 7 cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy 20 tabulek, 3 obrázky

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 obhajoby

Datum: 13.5.2014

zbytečné dělení tabulek na dvě strany např. Tab. 19; odražení odkapitol na dvě strany s polovinou 
volné strany (3.3.1 a 3.3.2) a naopak Závěr umístěn ihned za předchozí kapitolu  v druhé polovině strany

Cílem práce bylo zpracování kazuistiky pacientky po operaci bederní páteře pro výhřez meziobratlové 
ploténky s radikulopatií. První obecná část je zameřena na kineziologii a bimechaniku bederní páteře a 
meziobratlové ploténky. Také je tato část zaměřena specifičtěji k dané diagnóze. Druhá speciální část práce 
obsahuje kazuistiku, která obsahuje podrobné vyšetření a terapii.  

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

Nepřesná vyjádření nebo popis např. dextrokonvexita v Thp (chybí popis rozsahu, vrcholu a kompenzace), 
chybí upřesnění, kde bylo vyšetřeno hluboké čití, krátkodobý plán - senzorická cvičení?, snížené napětí 
stehenní fascie s.34
V teoretické části vyzdvihuji specifikaci využití vyjmenovaných fyzioterapeutických metod a postupů 
vzhledem diagnóze pacientky.
V efektu uvádíte, že by bylo možné využít i PNF pro pánev. Proč nebylo použito a jaký by byl cíl této 
terapie? 

velmi dobře až dobře

Kazuistika fyzioterapeutické péče pacientky po operaci bederní páteře pro výhřez meziobratlové ploténky

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

stupeň hodnocení

popis diagnostických a terapeutických postupů často nepřesný viz. Připomínky

v seznamu použité literatury jsou chyby formální (citace 7) 
i faktické (citace 16 spoluautor Koláře, citace 31 český název?)


