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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Denisa Zádrapová 
s názvem: Porovnání manuální terapie a Reboxu při ovlivnění bolesti v oblasti krční páteře

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) 12 

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

6 

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

28 

5. Celkový počet bodů 70 

Návrh otázek k obhajobě

1. Popište Unterbergerovu – Fukudovu zkoušku vysvětlete fyziologický princíp.

2. Popište rozdělení fyzikální terapie dle Koláře. Kam by jste v této souvislosti zařadila terapií
Reboxem?

3. Popište principy aplikace a následních fyziologických účinků terapie přístrojem Rebox.

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

Cílem práce je porovnání manuální terapie a Reboxu při ovlivnění bolesti v oblasti krční páteře.  Popisuje
princíp a použití velice rozšířeného a vcelku dostupného přístroje a možnosti jeho praktického použití.
V praktické části jsou kazuistiky 12 pacientů, rozděleni do dvou skupin přičemž jedna absolvovala manuální
terapii a druhá skupina byla ošetřena přístrojem Rebox. Na základě výsledků byla zhodnocena efektivita
obou druhů terapie a tyto metody srovnány vůči sobě.
Kladně hodnotím vybrané téma vzhledem k rozšíření metody.
Otázkou ale je, jestly jsou z hlediska metodologického srovnatelné účinky manuální a přístrojové terapie a
jestli jsou výsledky srovnatelné. Práce je obsáhlá a popisná v oblasti obecné, v části aplikační je metodika
vyšetření popsána velice komplikovaně.  Zhodnocení výsledků u popsaných kasuistik je možné považovat za
dostatečné, ale jak už bylo uvedeno výše, vzhledem k dvum principiálně různým metodam těžce
srovnatelné . Bibliografie je obsáhlá a aktuální, citace dle norem.
Navzdory výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě.   
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