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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Denisa Krnáčová 
s názvem: Možnosti fyzioterapie po traumatu v oblasti hlezna

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

24 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 14 

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

7 

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

25 

5. Celkový počet bodů 70 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak je možné, že velká bolestivost distendovaného (nataženého) svalu nezpůsobí poruchu funkce
tohoto svalu? (odkazuji na Vaše tvrzení na straně 22)

2. Může dojít k luxaci kloubu i bez akutní ruptury vazivového aparátu? U kterých kloubů a za jakých
podmínek? (odkazuji na tvrzení na straně 23)

3. Jaký je rozdíl mezi žlábkovou dlahou a hřebem? (odkazuji na tvrzení na straně 85)

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

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Práce spadá do kategorie "koláží" vzniklých přepisováním
dostupných učebnic. Práce dobře dokladuje získané profesní dovednosti studentky. Studentka v práci i v
jednom odstavci 2x opakuje definici termínu (strana 17, articulatio calcaneocuboidea, strana 20, pohyby v
Chopartově kloubu). Zmíním zachycené překlepy - m.truceps, m. peroneus teritus (str. 19), imbolizace (str.
25), Dychennova (str.35), výchozí body stejní (str.36).
V závěru studentka uvádí, že terapeutické postupy byly však úspěšně zvolené ... pacient hodnotil
rehabilitaci kladně ... byl spokojený ... dosáhlo se požadovaných výsledků (str. 116)  - a při tom studentka
nedokladuje o kolik se zlepšila spokojenost (respektive kvalita života), zmírnila bolest, zlepšil výkon v chůzi
a v rovnováze.  Studentka ani neuvádí, že na základě této provedené pilotní studie by mohla provést
hodnocení s použitím nástrojů, testů vhodných pro objektivní dokladování efektu terapie (což by pro účel
práce plně stačilo).
Výsledky práce jsou dokladovány nepřehledně.

Vzhledem k množství balančních pomůcek v Kladrubech používaných by mne zajímalo, které balanční
pomůcky (vyjma propriofoot) v RÚ Kladruby studentka neviděla (a vidět chtěla).
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