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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Datínská Jméno: Karolína Osobní číslo: 456210
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Ovlivnění hlubokého stabilizačního systému u pacientů dětského věku se skoliózou

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)*

15

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)*

20

5. Celkový počet bodů 63

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak lze kvantitativně hodnotit subjektivní potíže pacientů, například bolest?

2. Jaká fyzikální přístrojová léčba může být použita u dětí se skoliózou páteře a jaký její možný přínos?

3. Jaké typy poruch dýchacího stereotypu měli vaši pacienti?
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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

Teoretická část vyhovující, ale praktická má závažné nedostatky.

Poznámky k teoretické částí:

Na stránce 14. nejsou úplně přesně popsané příčiny klinických změn v zakřivení páteře:
Podle Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D., plochá záda vznikají hlavně z důvodu nesprávného dechového stereotypu,
nikoliv jen z ochablosti svalů.

Poznámky k praktické částí:

1. Nejsou popsány typy křivek u skoliózy u vyšetřovaných pacientů – chybějí údaje o velikostech úhlu Cobba, chybí
klasifikace podle vyváženosti  skoliózy a podle počtu křivek.  V anamnéze chybí  záznam o rizikových faktorech
skoliózy u vyšetřovaných pacientů, například od kterého věku pacient trpí skoliózou.

2. Nejsou podrobně popsány sportovní aktivity a běžné činností pacientů. V rubrice „PA“ (pracovní anamnéza?)
uveden jen druh sportu. Například u pacienta číslo 3.: „PA: Cvičí doma, sezónní sporty (lyže, kolo)“. Není uvedeno:
Co konkrétně cvičí doma? Jak často? Délka tréninku? Zda se pacient věnuje jednostranné, či oboustranné fyzické
zátěží?

3. V anamnéze nejsou uvedené subjektivní potíže pacientů a jakým způsobem zvládají běžnou a sportovní zátěž.

Závěr: Je žádoucí, aby studentka při obhajobě bakalářské práce doplnila anamnézu.

Jméno a příjmení: MUDr. Aleksander Ivanov, CSc.
Organizace: ZZ Therap Tilia
Kontaktní adresa: Praha 5, Seydlerova 2451


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


