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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fatková Jméno: Aneta Osobní číslo: 456218
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Využití posturografu při rehabilitaci kolenního kloubu

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)*

30

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 93

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V kapitole 4.1.6 Vyšetření hypermobility uvádíte jako vyšetřovací zkoušku posazení na paty. Proč nebyla použita u
probandů?

2. Definujte BMI a vysvětlete jeho vztah ke stabilitě.

3. Jaký je vztah mezi pohlavím a hypermobilitou?
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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  přehledně  a  systematicky  popisuje  využití  posturografu  při  rehabilitaci  kolenního  kloubu.
Teoretická část dostatečně popisuje základní pojmy, anatomické i technické, kde lze dále vyzdvihnout i letmý úvod
do historie posturografie.  Speciální  část  přehledně popisuje vyšetření  a výsledky.  Rozsáhlá diskuze pak nabízí
konfrontaci s dostupnou českou i zahraniční literaturou. Práci pouze vytýkám neuvedení pohlaví probandů, které je
nutno vydedukovat z anamnestických dat, dále pak nadmíru vstupních vyšetřovacích metod, které následně nejsou
ve výstupu ani hodnoceny. Práce výborně splňuje své předem vytyčené cíle, hodnotím ji stupněm ,,A" a doporučuji
práci k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Martin Brach
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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