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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Finsterlová Jméno: Tereza Osobní číslo: 465441
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Využití respirační fyzioterapie u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

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)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Porovnejte prosím probandy A a B. Která složka fyzioterapie měla největší vliv na zlepšení sledovaných parametrů
u probandů A a B, dechová rehabilitace nebo trénink pohybové aktivity? Co je důležitější pro probanda A a pro
probanda B z hlediska dlouhodobého rehabilitačního plánu?

2. Můžete nabídnout dlouhodobý rehabilitační plán pro probanda A, jakou doporučíte pohybovou aktivitu vzhledem k
věku a zdravotnímu stavu (totální endoprotéza kyčelního kloubu a další komorbidity)?

3. Kouření cigaret je známým rizikovým faktorem vzniku CHOPN, onemocnění srdce, cév a řady onkologických
chorob. Jaký přímý vliv má nikotin na pohybovou soustavu?
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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

Velice dobrá bakalářská práce

Největším nedostatkem této práce je to, že není uveden dlouhodobý rehabilitační plán pro pacienty.
K  dalším  nedostatkům  bych  také  zahrnul  absenci  údajů  o  dynamice  váhy  těla  a  BMI  u  probandů  během
šestitýdenních rehabilitačních terapií. Ke zlepšení hodnot výstupních testů u probandů B, C a D mohla přispět i
redukce nadváhy, což nebylo vzato v potaz při analýze výsledků studií.

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