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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jesika Kubešová 
s názvem: HILT-laser a efekt jeho aplikace u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

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

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Citovaná definice dle Pfeiffera: Nepříjemný pocit, který naznačuje potencionální nebo reálné
poškození některé z tělesných funkcí. Je to správně? - str.19.

2. Bolest - jde také do kůry mozkové? str. 20 - uvádíte některé jen podkorové struktury.

3. Proč to vlastně funguje?

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 komentář  

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



Komentář

Jde o slušnou práci, je znát, že kandidátka zvládla rutinní vyšetření i terapeutické postupy. Poněkud
neúplné pokud jde popis bolesti jako fenomenu a patofyziologii bolesti, ale jde o průkaz účinnosti HILTu,
což bylo prokázáno. Nicméně, nedávám 100 ale pouze 91 bod.
Počet pacientek na tuto úroveň práce považuji za dostatečný.
Jako pozitivum hodnotím, že se autorka nesnažila o zběsilou statickou analýzu, která by byla v tomto počtu
probandů spíše směšná.      

Jméno a příjmení: MUDr. Jiří Jeřábek, CSc.
Organizace: Rehabilitační ústav Kladruby
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