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

28

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)*

9

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

38

5. Celkový počet bodů 93

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V práci  uvádíte pacientky s nadváhou, ale často tento problém řeší  i  ženy s normální  nebo i  nižší  váhou,
doporučila byste jim zcela stejný postup při terapii?

2. Setkala jste se v literatuře s doporučením aplikovat i nějakou fyzikální terapii ? Ev. jakou a z jakého důvodu.

3. V práci uvádíte pozitivní vliv fyzioterapie i na inkontinenci u Vašich pacientek, je to vedlejší efekt terapie diastázi
nebo jste volila záměrně cvičení ovlivňující i tento problém?
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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

Velmi pěkně, komplexně zpracovaná práce, která se zabývá často opomíjeným problémem. Většina žen a mužů
diastázu břišních svalů vnímá pouze
z estetického hlediska a neuvědomují si, že se může jednat i o pohybový problém.
Práce je  doplněna názornými  fotografiemi  cviků ze  sestavené cvičební  jednotky,  které  by se  daly  použít  pro
vytvoření brožury, kterou by jistě ocenili nejen pacienti, ale i fyzioterapeuti a lékaři.

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou po obsahové, formální i grafické stránce.

Jméno a příjmení: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
Organizace: Ústav biofyziky a informatiky , 1.LF UK Praha
Kontaktní adresa: Salmovská 1, 120 00 Praha 2


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

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


