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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
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1
Aktuálnost  problematiky,  originalita  práce,  praktická  potřeba  a  uplatnění  předpokládaných
výstupů práce.
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Téma  bakalářské  práce  je  aktuální,   rehabilitace   pacientů  po  infarktu  myokardu  je  v ČR součástí
komplexní   péče o kardiaky.  Uplatnění  výstupů této bakalářské práce je problematické vzhledem k
tomu, že u nás chybí legislativní a organizační opatření  k jejich zajištění.

2 Samostatnost  zpracování,  vhled  autora  do problematiky,  přehled nejzávažnějších  domácích
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.
V práci  jsou  představeny  aktuální  léčebné  postupy  vycházející  zejména  z doporučení  České
kardiologické společnosti (její kardiorehabilitační pracovní skupiny), které jsou obohaceny o vlastní
pohledy na danou problematiku.
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3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému,  získaných  údajů,  odborného  textu.  Výsledky a  závěry  práce,  skutečný praktický
i teoretický přínos práce.
Cíl, který si autorka dala (shrnout současné trendy v rehabilitaci pacientů po infarktu myokardu), byl
splněn.  Práce  poukazuje  na  nutnost  multidisciplinárního  přístupu,  kdy  kromě  využití  moderních
kardiologických  a  kardiochirurgických  postupů  a  farmakoterapie,   popisuje  velkou  roli  řízené
pohybové  aktivity  u  kardiaků,  která  má  vliv  na   dosažení  co  nejlepšího  funkčního  stavu
kardiovaskulárního aparátu. 
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy.
Předložená publikace splňuje kritéria bakalářské práce.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:  Nemám.

Otázky k 
obhajobě: Jmenujte  destinace v ČR, kam  jsou pacienti po IM posíláni k balneoterapii.

 

 

 

Hodnocení celkem: Doporučuji 

Návrh klasifikace práce:  výborně

 

Datum:  28.8.2017

Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka
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