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Cíl práce 
 

Zpracování kazuistiky pacienta po TEP levého kolenního kloubu – 
teoretické podklady a praktické podklady 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Vendula Nechvátalová 
Oponent bakalářské práce Bc. Ingrid Krausová 

 
Rozsah práce   
stran textu 94 
literárních pramenů (cizojazyčných) 15 
tabulky, grafy, přílohy Ano (grafy ne) 

 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti x    
praktické zkušenosti  x   
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

x    

 

Kritéria hodnocení práce 
Úroveň 

výborně 
velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

x    

adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy     
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

x    

stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

x    

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X     výborně 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně  

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  
Jaké sportovní aktivity doporučit pacientovi v dlouhodobém rehabilitačním plánu (dále jen DRP)?  
Jaké metodiky by se daly využít v DRP? 
Jaké lázně doporučit pacientovi? 
Jaké pomůcky by usnadnily pacientovi běžné denní činnosti? 
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce:  
Mechanoterapii – motodlahu požíváme od 2.dne, pokud jsou přítomny redony - polohujeme 
s motodlahou (bez redonů, normální využití motodlahy). 
Cvičení na břiše začínáme již 5.den, pokud nejsou přítomny jiné problémy (př. interního 
charakteru), a využíváme postizometrické relaxace (PIR techniky), zde studentka udává využití jen 
overballu při cvičení na břiše. 
 
 
 
Oponent bakalářské práce: 
Jméno, tituly: Bc. Krausová Ingrid        

V Praze dne:  27. 4. 2018       Podpis: Krausová Ingrid 

 

 


