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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Farkašová Jméno: Ivana Osobní číslo: 465610
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Využití metody Manuální fyzioterapeutické korekce u pacientů s vertebrogenním
algickým syndromem

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)* 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)*

25

5. Celkový počet bodů 77

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Popište, jaké pohyby umožňuje ramenní kloub a jak hodnotíme jejich rozsah.

2. V čem spočívá terapie „reflexní stimulace neurolymfatických oblastí“ u metody MFK ?

3. V terapii jste používala uvolňování spoušťových bodů (trigger point ) a fascií. Jak jste tuto terapii prováděla a jaké
fascie a spoušťové body jste ovlivňovala?
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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

Bakalářská  práce  na  téma „Využití  metody  Manuální  fyzioterapeutické  korekce  u  pacientů  s  vertebrogenním
algickým syndromem“, seznamuje čtenáře s novou metodou MFK, která využívá pro diagnosticko-léčebnou práci
fyzioterapeuta informační technologii s názvem MFK Systém. Jedná se o diagnostiku i terapii.

Studentka se ve speciální  části  práce věnuje problematice VAS (vertebrogenní  algický syndrom) a o nutnosti
komplexní terapeutické péče. Popisuje diagnostiku myokinetické aktivace svalů a vznik vizuální projekce nervového
a svalového systému počítačovým programem MFK systém.

Část terapeutická je zpracována pouze okrajově. Nepopisuje konkrétní fyzioterapeutické postupy použité v nové
metodě MFK, ani způsob a místo její aplikace.

Cíl práce byl splněn. Nová metoda byla využita pro testování a výsledky byly porovnány s běžným kineziologickým
rozborem. Studentka ve své diskusi zmiňuje i její nedostatky. Práce svým rozsahem splňuje požadavky bakalářské
práce, doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm dobře.

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Hamouzová
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno
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