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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jolana Bruštíková 
s názvem: Využití tenzometrické plošiny v ambulantní terapii

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

20 

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) 

30 

5. Celkový počet bodů 80 

Návrh otázek k obhajobě

1. Pacient přichází s poruchou rovnováhy po operaci tumoru mozku 2.pacient přichází po ischemické
CMP obou mozečkových hemisfér. 3.pacient - stav po prodělané ischemické CMP s datem 15. 7.
2013 v povodí ACP vlevo s důsledkem pravostranné hemiparézy s lehkým reziduem, hemiataxie,
hemihypestezie. Jedná se o velmi rozlišné diagnózy, prosím vysvětlete termín: využívala jsem
Konvenční terapii.

2. str. 77 vysvětlete terapeutický postup: reedukace vadných dynamických stereotypů. Opravdu jde o
Váš terapeutický cíl?

3. U Vašich pacientek se vyskytují dg., kde jako hlavní problém spatřuji poruchu svalového tonu,
myslíte, že jejich terapie není předmětem léčby?

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

Předložená bakalářská práce zpracovává velmi zajímavé a v ambulanci fyzioterapeuta přínosné téma.
Na počátku práce si studentka stanovila tři cíle.

Prvním cílem bylo zhodnotit efektivitu terapie na tenzometrické plošině WBB pomocí výsledků z měření
během terapií na systému StereoBalance a porovnáním vstupních a výstupních kineziologických rozborů
pacientů.

Druhým cílem bylo navrhnout úpravu referenčních scén, tak, aby došlo ke zkvalitnění terapie pro pacienty
potažmo pro terapeuty a bylo využito veškerého potenciálu, který plošina nabízí.

Posledním a třetím cílem bylo zhodnotit spokojenost pacientů s využitou metodou na základě dotazníku.

Práce je zpracována svědomitě, potvrzuje zájem studentky o danou problematiku i dobře jí zvládnutou
teoretickou přípravu. Rovněž diskuze je zodpovědně zpracována.

doporučuji k obhajobě  
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