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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Dobšíček Jméno: Daniel Osobní číslo: 456212
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapeutická intervence u dětského pacienta s Orofaciodigitálním syndromem

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 18

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)*

35

5. Celkový počet bodů 88

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaký mají vliv svaly orofaciálního systému na posturální funkce?

2. Popiště konkrétní příklad, kdy se zapojuje jazyk do celého pohybového projevu.

3. Jak byste vyšetřil motorické funkce jazyka?
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce Fyzioterapeutická intervence u dětského pacienta s orofaciálním syndromem je práce kvalitně
zpracovaná bez významných faktických chyb. Rozsah práce je vyčerpávající a jednotlivé části jsou relativně správně
řazeny. Některé kapitoly by však měly obsahovat větší souvislosti s pohybovým aparátem jako celkem. Autor klade
přílišný důraz na kostěné struktury, ale již menší důraz na kineziologii ve smyslu svalových souher a celkově vliv
orofaciálního systému na posturální funkce.
Jazyková a stylistická stránka práce je velmi dobrá. Práce je srozumitelná a neobsahuje významné gramatické
nedostatky. Oceňuji popis jednotlivých terapií a kreativní terapeutickou intervenci, která je u práce s dětmi nutná.
Práci doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Václava Hušková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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