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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Jakešová Jméno: Daniela Osobní číslo: 491428
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Současné možnosti ovlivnění hallux valgus ve fyzioterapii

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

10

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 20

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

10

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

20

5. Celkový počet bodů 60

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Na str. 22 uvádíte: Mezi další funkce nohy můžeme zařadit schopnost termoregulace. V práci nejsou uvedeny
žádné informace o senzitivním a ani o motorickém nervovém systému. Uveďte prosím, jaké existují receptory z
hlediska  fyzikálního  charakteru  působícího  podnětu.  Dále  pak  vysvětlete  tvrzení  :  Noha  má  schopnost
termoregulace.

2. Vysvětlete pojem stereognózie. Jaký vliv má porucha stereognózie na deformitu hallux valgus.

3. Popište vývoj deformity hallux valgus.



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ X ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Předložená bakalářská práce na téma : Současné možnosti ovlivnění hallux valgus ve fyzioterapii, je zpracovaná na
83 stranách textu, za použití 66 citovaných zdrojů.
Práce je členěna do 8 mi základních kapitol, což je v souladu s běžnými požadavky na bakalářské práce.
Připomínky:
Proč jste do vyšetření nezařadila modifikace chůze, vyšetření kloubního rozsahu zjm. drobných kloubů nohy : flexe
mezičlánkového kloubu palce (IP), extenze mezičlánkového kloubu palce (IP).
Dále pak dle názoru oponenta v práci chybí vyšetření a ošetření kloubní vůle a vyšetření a ošetření reflexních změn.

Závěr:
Předložená práce splňuje základní požadavky, které jsou kladeny na bakalářské práce.
Doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout bakalářskou práci Daniely Jakešové k obhajobě a navrhuji hodnocení dle
průběhu obhajoby s tím, že návrh mého hodnocení je stupeň D (uspokojivě).
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