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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Bošková Jméno: Kateřina Osobní číslo: 456202
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u pacienta s lézí rotátorové manžety

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)* 17

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

7

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

29

5. Celkový počet bodů 78

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké jsou možnosti využití fyzikální terapie u této diagnózy?

2. Jaké techniky PNF jste při terapii použila a především na jaké svaly jste chtěla působit?

3. 
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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

Cílem této bakalářské práce je, jak autorka uvádí porovnat efekt dvou různých postupů u syndromu rotátorové
manžety. Ošetření pacientů v první skupině bylo provedeno individuální a cílenější fyzioterapií, druhá skupina byla
zaměřena na skupinové aktivní cvičení. V obou skupinách byli pacienti, kteří podstupují konzervativní léčbu, ale i po
operačním řešení.  Bohužel,  jsem z textu práce nepoznala, kteří  probandi cvičili  individuálně a kteří  skupinově.
Individuální terapie jednotky na šest týdnů je shrnuta do dvou stran. Skupinové cvičení na jedné straně. Speciální
část je stručná, popisná; aplikované metody zde působí obecně a necíleně.
U použití metod chybí popis I. diagonály PNF, ve speciální části je použita. Chybí vysvětlení zkratek - VAS, KRBS, UZ,
ROM. Vyšetření probandů - anamnéza i vyšetření aspekcí je povrchní, u probanda č. 4 shrnuto do tří odchylek.
Diskuze je zpracována dobře. U obrazové přílohy - popis cviku a fotodokumentace - není vzorové provedení cviku,
cviky jsou nevhodné v obuvi. Předložená práce splňuje zadané požadavky.
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