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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Voclová Jméno: Radka Osobní číslo: 465587
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Vliv lymfatického tejpování na terapii jizvy u pacientů po aloplastice 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)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

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

6

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

31

5. Celkový počet bodů 72

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Ve skupině kontrolní jsou pouze obézní pacienti, ve skupině s lymfatickým tejpováním jsou pacienti s normální
váhou i s nadváhou, mělo to nějaký důvod, nebo to byl náhodný výběr?

2. U probanda číslo 3 uvádíte operaci v r. 2018 (obrázek tomu neodpovídá), v diskuzi pak píšete, že jste tejpovala
probanda č. 7, který byl 10 měsíců po operaci, jinak byli všichni časně po operaci. Prosím o vysvětlení.

3. Kterým pacientům byste tejpování nedoporučila?
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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

V práci je uvedeno málo literatury, zejména zahraniční, studentka uvádí , že není dostupná, ale nejedná se o novou
metodu a zdrojů je určitě dostatek. V kapitole o laserové terapii je čerpáno z literatury, která je zaměřena zcela
jiným směrem a informace jsou i zastaralé. Jsou zde dostupné nové knihy, jedna dokonce od autora z FBMI. Není
dobrou volbou uvádět jako zdroj stránky soukromé kliniky, kde informace jsou komerčně zaměřené.
Kapitola věnovaná lymfatickému tejpování by měla být více rozpracovaná, podrobněji popsaná technika tejpování. V
obrazové příloze je pouze jedna fotka, jak tejpování vypadá, ale není to u pacienta, se kterým studentka pracovala.
Mohl zde být nafocen postup tejpování u pacienta, fotky operace kolenního kloubu či strií jsou zde celkem zbytečné.
Studentka pracovala s deseti pacienty, což je celkem pro bakalářskou práci velká skupina. Skupiny však nebyly
homogenní a možná by zde bylo lepší vybrat méně pacientů a do skupiny s tejpováním spíše zařadit pacienty ihned
po operaci.
Celkově práci hodnotím jako dobrou.

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
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