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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kubištová Jméno: Lucie Osobní číslo: 456262
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Systém spirální stabilizace a jeho ověření pomocí elektromyografie

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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)*

10

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

40

5. Celkový počet bodů 100

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Vysvětlete pojem "reciproční inervace".

2. Seznámila jste se s EMG. Vyhodnocení výsledků bylo asi náročné. Jak se vám s EMG pracovalo?

3. 
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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 je čtivá, teoreticky důkladně zpracovaná a obsahuje množství tabulek, grafů i vlastní obrazový
materiál.
Studentka se při své práci seznámila v praxi s EMG vyšetření svalů. Pomocí této metody zjišťovala aktivitu svalů při
cvičení. Spirální stabilizace páteře dle Dr. Smíška je založená na střídání aktivity vertikálních a spirálních řetězců.
Studentce se podařilo tuto aktivitu svalů pomocí EMG potvrdit.
Výsledky EMG jsou graficky zhodnocené a porovnané na začátku i konci terapie.
Práce je zajímavá a při  vhodném rozšíření vhodná k publikování.  Doporučuji  k obhajobě a hodnotím známkou
výborně.

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Hamouzová
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno
Kontaktní adresa:
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