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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Piskačová Jméno: Tereza Osobní číslo: 465634
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Aplikace ultrazvuku a metody cvičení u pacientů s bolestmi krční páteře

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)*

22

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 12

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 67

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Pokud aplikujete ultrazvuk s parametry PIP 1:1 (poměr impulz:pauza), jedná se o ultrazvuk kontinuální?

2. Je důležité na jaké etáži vznikl svalový hypertonus pro aplikaci prostředků fyzikální terapie?

3. 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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 je systematicky a přehledně řazena. Pojednává o téměř nejčastější klinické jednotce vyskytující se
v ambulantním provozu fyzioterapeuta, stejně tak vyhodnocuje a porovnává možnosti moderních terapeutických
postupů. V názvu práce je však uvedeno ,,metody" cvičení,  Speciální  část práce pak pojednává jen o jednom
konceptu a to dle McKenzie. V metodické části 4.3 Ultrazvuk postrádám přesné parametry aplikace ultrazvuku
(frekvence, PIP, velikost UZ hlavice, způsob aplikace a ozvučovaný sval). V kapitole 2.1.4 Svaly krční páteře nejsou
používány zkratky uvedené v kapitole 9 Seznam použitých zkratek. V seznamu použité literatury a práci celkově pak
postrádám konfrontaci s moderními zahraničními zdroji. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci,
hodnotím ji stupněm ,,D" a doporučuji k obhajobě.
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