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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Pospíchalová Jméno: Tereza Osobní číslo: 473790
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u syndromu Guillain-Barré

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 20

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)*

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaký je hlavní rozdíl mezi stimulací dle sestry Kenny a metodou PNF?

2. Jaký je rozdíl mezi AIDP a CIDP?

3. Jaké pomůcky jste využila při nácviku senzomotorické stimulace?
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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 se zabývá fyzioterapeutickou péčí o pacienta s Guillain Barré syndromem. Tato diagnóza je pro
fyzioterapeuty velice zajímavé téma, neboť po základním medicínském zaléčení je fyzioterapie hlavním prostředkem
terapie.
Velmi pěkně je zpracována teoretická část, která popisuje uceleně problematiku tohoto onemocnění. Je výborným
předpokladem pro zpracování speciální části. V této části je popsána kazuistika pacientky s GBS.
Vhodná volba terapeutických postupů, posloupnost i intenzita terapie s motivací pacientky byly důležitými faktory
určujícími výsledek terapie. V tomto případě byly splněny všechny podmínky zcela správně a postup celkové úpravy
zdravotního stavu pacientky byl nad očekávání velmi rychlý, ač tomu počáteční stav nenasvědčoval.
Vyšetření i terapie byly provedeny správně, vždy s respektem ke stavu pacientky. Byly využity manuální techniky,
analytické postupy i metody na neurofyziologickém podkladě. Zajímavé je sledovat postupný nácvik vertikalizace,
kdy se zpočátku ležící pacientka dostala přes nácvik sedu, stoje, následně chůze s různými pomůckami až k nácviku
rovnováhy na labilních plochách.
Práci hodnotím jako výbornou, podmínky bakalářské práce byly splněny.
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