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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Rusová Jméno: Daniela Osobní číslo: 456295
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u žen s diastázou břišní stěny

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)* 19

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

9

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

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V terapii jste využila prvků z více metod, jejichž kombinace byla správně zvolena. Kdybyste měla použít k terapii
pouze jednu metodu, která z těchto metod by to byla?

2. Setkala jste se s terapií diastázy u mužů?

3. Máte informace, zda Vaše probandky pokračují v zavedené terapii?
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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 na téma fyzioterapie u diastázy břišní stěny je velmi precizně zpracována. Teoretická část výstižně
a odborně popisuje danou problematiku z anatomického i kineziologického hlediska. Velice zajímavá je kapitola
zabývající se samotnou diastázou břišní zahrnující etiologii, výskyt, diagnostiku, prevenci i terapii.

V metodice jsou uvedeny přehledně a jasně využité vyšetřovací a terapeutické postupy u této diagnózy.

Praktickou část tvoří kazuistiky 4 probandek s diastázou břišní s přidruženými komplikacemi. Po pečlivém vyšetření
studentka stanovila jasné cíle a prostředky k úpravě stavu. Terapie je vhodně zvolena dle individuálních potřeb. Líbí
se mi výběr a použití fyzioterapeutických metod – DNS, PNF, ACT, SMS, cviky dle Mojžíšové, kinesiotaping a další.
Výsledky toto potvrzují, terapie měla žádoucí efekt.

Práce je zpracována na základě velkého výběru zdrojů a je doplněna o fotografie cviků. Zajímavá je diskuze v závěru
práce, z které vyplývá neprobádanost této problematiky. Vzhledem k výběru tématu a velmi pečlivému přístupu
studentky k jeho zpracování, je rozsah práce zcela adekvátní. Z práce je znatelné zaujetí studentky. Práci hodnotím
jako výbornou.
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