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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Pelevaniuc Jméno: Olga Osobní číslo: 465644
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Aplikace metody SM- systém při terapii lumbální spinální stenózy

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)* 13

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

8

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

25

5. Celkový počet bodů 61

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Které obecné příznaky považujete za typické pro klinickou dg. spinální stenóza?

2. Je zmíněna SM metoda v Cochrane Systematic Review (46)?

3. V závěru doporučujete pokračovat. Máte na mysli autoterapii nebo návštěvy zdravotnického zařízení?
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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

Diagnóza spinální stenóza je diskutabilní. Pacientka neudává typické klinické potíže. Na str.87 je zpochybněna dg.
konstatováním, že vyšetření klaudikačního intervalu je bezvýznamné.

Radiologický nález degenerativních změn prominujících do páteřního kanálu je pouze morfologickým obrazem.

Věrohodnost metody SM zpochybňuje fakt, že jsou v práci citovány pouze práce vydané autorem.

Kladně hodnotím důraz na autoterapii.

Práci doporučuji k obhajobě vzhledem k tomu, že studentka pečlivě zpracovala kazuistiku bolestí zad s ohledem na
dosavadní znalosti.
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