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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
3
výstupů práce…
Téma práce není sice příliš originální, ale studentka si ho vybrala z důvodu, že se chtěla s touto diagnózou blíže
seznámit a to nejen teoreticky, ale hlavně prakticky. Její zájem se jednoznačně projevil ve zpracování všech částí
její práce.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka práce jednoznačně prokázala vhled do zvolené problematiky. Obecná teoretická i speciální část je velmi
podrobně, detailně zpracovaná. V části praktické zpracovala kazuistiku pacientky, se kterou 3měsíce pracovala,
individuálně cvičila. Oceňuji především vlastní neurologické vyšetření, vyšetření podle 4 různých hodnotících
škál, dále širokou škálu terapeutických prvků. Je na nich vidět fantazie a kreativita terapeutky.
Autorka pracovala s dostatečným množstvím pramenů, celkem 32 (literární zdroje 19, časopisy 6, internetové
zdroje 7)
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 3
i teoretický přínos práce…
Cílem práce bylo proniknout hlouběji do problematiky Parkinsonova syndromu, aktivně pracovat s pacientem
s touto diagnózou. Cíl byl splněn. Autorka si uvědomila kromě důležitosti fyzioterapie, jaké jsou dopady tohoto
onemocnění na psychiku pacienta. Jednoznačně z toho tedy vyplývá, jak psychika ovlivňuje pohyb a svalové
napětí u tohoto onemocnění. Platí to ale i na druhou stranu, že psychiku je možné ovlivnit vhodným pohybem.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Formální zpracování a rozsah práce splňuje kritéria BP. Jazyková a stylistická úroveň je výborná.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Str 35 U metody Rood postrádám, k čemu konkrétnímu je vhodná u PN
Str 36 Čtyřkomorová koupel, doplnila bych ještě slovem galvanická
Str.36 magnetoterapii bych spíše uvedla samostatně, když správně uvádíte, že FT se rozumí
využití různých forem fyzikální energie
Str. 37 Celková masáž, doplnila bych slovem klasická
Str. 43 Taxe jsou na HKK i DKK v normě, nikoliv „správné“
Str.45 Terapie probíhala 1-2x týdně???, celkem 11 terapií za 3 měsíce
Str. 48 Zhodnocení terapie spíše Výstupní vyšetření, doplnění Subjektivní hodnocení
terapie pacientkou
Souhlasím s doporučením NW pacientce, jen bych jí zdůraznila, že je pro ni důležité, aby se
to naučila pod dohledem vyškoleného lektora.

Cvičila pacientka jen s Vámi (11x), nebo cvičila cvičení pravidelně i bez
Vás? Kde jste s pacientkou cvičila?
Opakovala jste test UPDRS při výstupním vyšetření?
Která z relaxačních technik vámi uvedených se více používá u PN a proč?
Pouze u Schulzeho autogenního tréninku uvádíte, že je to náročné na
spolupráci.
Po vaší zkušenosti s pacientkou…je vhodné, snadné využít cvičení na
úsečích u tohoto onemocnění?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře
výborně
Datum:

Podpis:

20.5.2016
Mgr. Pavla Formanová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
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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