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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Zuzana Zajícová 
s názvem: Fyzioterapie diastázy břišní u pacientů s vertebro 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) 

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) 

5 

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

30 

5. Celkový počet bodů 75 

Návrh otázek k obhajobě

1. U vyšetření aspekcí z boku uvádíte:,,...pánev v mírné anteverzi, břicho prominuje, bederní lordoza
napřímená". Čím si její napřímení vysvětlujete?

2. Z jakého důvodu jste u VAS využila (nebo pouze uvádíte), Test pro svalovou dystrofii a
Ashworthovu škálu spasticity?

3. 

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

Předkládaná práce je vypracována na 119 stranách textu, včetně příloh.
Poměr teoretické a praktické části je vyvážený.
Bohužel práce obsahuje četné překlepy (str.10,12,28,29,31,56,57,80), ale i gramatické chyby, str.43
disbalance, str.40 Aschwortova.

Dále viz. doplňující otázky.

U bakalářské práce zpracovávané budoucím fyzioterapeutem, bych preferovala pouze jednu kazuistiku, kde
by student provedl kvalitní a podrobný kineziologický rozbor a na jeho základě zvolil vhodný terapeutický
postup, jak z hlediska KRP, tak DRP. Samozřejmě vyšetření volená adekvátně zvolené dg.. Vždyť kvalitní
kineziologický rozbor je 70% úspěchu. A pouze takto připravený student je v praxi přínosem jak pro
pacienta, tak pro tým.
Kvalita by měla převažovat nad kvantitou.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ,,C".   

Jméno a příjmení: PhDr. Andrea Hašková
Organizace: Dětský rehabilitační stacionář Kladno
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