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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

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 

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:

V rámci této práce se studentka hlouběji seznámila teoreticky i prakticky s danou problematikou, dále s prací s 

odbornou literaturou a s tvorbou odborných pojednání. Též pomohla jednomu člověku v uzdravování, což bylo mj. 

zdokumentováno výsledky objektivního vyšetření. Dle mého úsudku byla splněna úloha bakalářské práce v oboru 

fyzioterapie a mohu ji doporučit k obhajobě.

Až na drobné gramatické chyby z nepozornosti (asi nejpatrněji u palpačního vyšetření, kde dvě až tři slova spojena v 

jedno) je oproti jiným studentům spíše nadprůměrná stylistická úroveň. Pozor jen na formátování  - na konec strany 

stupeň hodnocení
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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Šimon Biskup

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po operaci lumbální spinální stenózy s radikulárním syndromem

"Souhrn teoretických a praktických znalostí k problematice spinální stenózy a radikulárního dráždění především z 

fyzioterapeutického hlediska a na jejich základě vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče."
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podpis

V rámci této práce se studentka hlouběji seznámila teoreticky i prakticky s danou problematikou, dále s prací s 

odbornou literaturou a s tvorbou odborných pojednání. Též pomohla jednomu člověku v uzdravování, což bylo mj. 

zdokumentováno výsledky objektivního vyšetření. Dle mého úsudku byla splněna úloha bakalářské práce v oboru 

fyzioterapie a mohu ji doporučit k obhajobě.

Až na drobné gramatické chyby z nepozornosti (asi nejpatrněji u palpačního vyšetření, kde dvě až tři slova spojena v 

jedno) je oproti jiným studentům spíše nadprůměrná stylistická úroveň. Pozor jen na formátování  - na konec strany 




