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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
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s názvem: Porovnání vybraných možností fyzikální terapie při konzervativní léčbě laterální
epikondylitidy loketního kloubu

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) 15 

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

5 

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

35 

5. Celkový počet bodů 75 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou známky zánětu?

2. Je pravda, že aktivace fagocytární aktivity polymorfonukleárů a makrofágů je důvodem zjištěné
protizánětlivé aktivity laseru?

3. Jak by asi dopadla studie kombinace laseru 4x týdně a 1x týdně RV?

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

V popisu a patofysiologii onemocnění postrádám zmínku o tom, že jde o zánět, jak plyne z přípony -itis.
To, že se znásilňuje latinské názvosloví používáním nominativů singuláru raději nekomentuji.
Str. 33, 3. řádek odspoda má (spíše) být makrofágů než mikrofágů.
U mechanismu působení laseru jsou vysvětlení na úrovni časopisu Blesk.
V indikacích bych byl opatrný s keloidními jizvami, zatímco u hypertrofických jizev bych se nebál.
Při popisu skupiny by asi bylo rozumnější uvést nikoliv průměr věkový, ale spíše medián.
Totéž platí pro délku trvání obtíží.
Výsledky - když už se používá průměr, pak také SD, i když obojí u tak malého vzorku je zhůvěřilost.
Zdůrazňuji slušnou úroveň diskuse, kde se ukazuje, že předkládající je s problematikou dobře seznámen.
Stejně tak oceňuji střízlivý závěr.
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