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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.

1. Téma a cíl práce  výstižné odpovídající 
  

částečně 
odpovídající 

cíl a záměr 
nevýstižný

   Zvolené téma práce x
   Cíle práce jako celku x

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující
   Aktuálnost zvoleného tématu x

3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Zřetelné definování problematiky x
   Solidní přehled dosavadních 
   poznatků

x

   Výběr relevantních názorů pro 
   daný    problém

x

   Logická výstavba práce (pořadí 
   kapitol)

x

3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Definování výzkumného problému x
   Definování cílů výzkumu x
   Popis zkoumaného souboru x
   Popis použitých metod x
   Adekvátnost použitých metod x
   Způsob prezentování výsledků x
   Diskuse: kvalita interpretování  
  získaných výsledků  

x

4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Výběr použité literatury x
   Využití literatury v textu práce x
   Správnost citací v textu x



5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Splnění cíle práce x
   Způsob shrnutí x
   Validita závěrů x
   Přínos práce x

6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující
   Kvalita a vhodnost příloh x

7. Spolupráce studenta s vedoucím
    práce

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Využití konzultací x
   Akceptování rad a připomínek x
   Samostatnost při zpracování práce x

8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující
x

9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 
ojediněle

častější velmi časté

x

10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla*
   Celkové hodnocení práce x

11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě*
   Doporučení k obhajobě x

Komentář a připomínky k textu::
 K této pečlivě zpracované práci mám pouze několik připomínek:

1, Kazuistikám, které jsou podrobně popsány, by dle mého prospěla fotodokumentace, která vhodně doplní a 
osvěží psaný text. Studentka několik fotografií pacienta z kazuistiky zařadila do přílohy, což je škoda. 
2, V textu se nachází několik obsahových chyb (např. na str. 12 je uvedeno, že šlachy jsou zpevněné a chráněné 
pochvami a volný pohyb mezi šlachou a kloubním pouzdrem je zprostředkován lubrikační tekutinou. Studentka 
má zřejmě na mysli volný pohyb mezi šlachou a šlachovou pochvou.. Dále na str. 47 je uvedeno, že došlo ke 
zmenšení otoku  hlezna viz tabulka č.6, ale srovnání antropometrických měření je v tabulce č. 5 apod..) 
Tyto nedostatky však nesnižují kvalitu předložené práce.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1, V práci uvádíte, že některá pracoviště nabízejí pacientům po sutuře Achillovy šlachy vakuově fixační dlahu 
Vacoped, která umožňuje včasnou rehabilitaci. Máte s touto dlahou nějaké zkušenosti? Znáte pracoviště, kde 
tuto dlahu pacientům nabízejí?
2, Pacientům z vašich kazuistik bylo indikováno 10 návštěv a poté jim byla fyzioterapie ukončena. Máte nějakou 
zpětnou vazbu o tom, zda u pacientů poté dochází ke spontánnímu návratu plné funkce? Co si myslíte o vhodné 
délce terapie u pacientů po ruptuře Achillovy šlachy?
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