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2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné nevyhovující
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práce s literaturou, používání citační normy X

adekvátnost použitých metod X
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NE ANO

VÝBORNĚ (dle obhajoby)

podpis vedoucího práce

V práci jsou použity vhodné vyšetřovací i terapeutické metody.

Úprava a členění textu je přehledné.

Velmi dobrá.

Student svou práci zpracoval samostatně, na všechny výtky a doporučení dokázal během zpracovávání práce zareagovat. V práci 

velmi pozitivně hodnotím přehledné zpracování zhodnocení efektu terapie. Mgr. Ondřej Vanya prokázal schopnost samostatné 

práce na bakalářské úrovni.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ovlivnil hojení a průběh terapie již dříve diagnostikovaný Morbus Bechtěrev? 

stupeň hodnocení

Cíle práce splněny. 

Student pracoval velmi samostatně, všechny připomínky a podněty ke zpracování dokázal v práci kvalitně zpracovat.

Práce má logickou stavbu, splňuje nároky bakalářské práce.

Práce obsahuje adekvátní množství použité literatury včetně cizojazyčných zdrojů.
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38

českých pramenů / cizojazyčných pramenů

ostatní

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Helena Vomáčková

Mgr. Ondřej Vanya

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po fraktuře distálního rádia

Cílem práce je zpracování teoretických znalostí týkajících se problematiky fraktur předloktí se zaměřením na fraktury distálního 

radia. Cílem praktické části práce je popsat fyzioterapeutickou péči o pacienta s diagnózou stavu po zlomenině distálního radia 

formou kazuistiky.


