POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE*
3. Lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Josef Chrz

Vedoucí práce:

MUDr jan Vacek Ph.D

Název práce:

Rehabilitace po výhřezu meziobratlové ploténky

Autor posudku: MUDr Jan Vacek Ph.D
vedoucí práce
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Jde o aktuální téma, reflektující narůstající epidemický výskyt výhřezu meziobratlové ploténky u naší populace.
Práce zachycuje velmi problematickou otázku racionální preskripce pohybové léčby u daného onemocnění.
Práce je významná k pochopení efektu jednotlivých, běžné používaných LTV konceptů, dokazuje, že je mnoho
škol, mnoho názorů, jak by měla léčba probíhat ale při chabé evidencinelze preferovat jeden nad ostatní.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autor čerpá z široké palety literárních zdrojů, z nich většina je plně recentní. Záběr citovaných a hlavně v textu
použitých prací je na studenta opravdu úctyhodný. Prokázal i schopnost racionálního náhledu na citované
postuláty.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Jasně formulovaná otázka, racionální náhled na získaná fakta a poznatky. Toto téma v domácím odborném tisku
je mnohokrát diskutováno, leč většinou z pohledu fundamentalistických zástupců jednotlivých škol. Proto kritický
náhled u studenta se jeví jako jediná prevence bezhlavého akceptování dogmat, byť jsou opředena epickými a
nikoliv kritickými teoriemi. Získaný přehled by měl vést k racionální úvaze při výběru vhodných pohybových
programů při rehabilitační léčbě pacientů s výhřezem disku.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy…
Po stránce formální nelze nic vytknout, je škoda určité neucelenosti myšlenkové linie ale je jasné, že drobné
prohřešky jsou dány nezkušeností autora. Veškeré normy pro publikaci jsou dodrženy, práce je srozumitelná .
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13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka
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