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OPONENTSKÝ POSUDEK
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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

35

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Má autorka práce zkušenost i s kraniální variantou GBS, označovanou jako Müller- Fischerův syndrom? Jak by u
takového pacienta postupovala?

2. Který z řady aplikovaných fyzioterapeutických postupů hodnotí autorka jako nejvíce efektivní a proč?

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

Předkládaná bakalářská práce kol.  Pospíchalové se zabývá kazuistikou pacientky trpící  onemocněním z okruhu
zánětlivých neuropatií. V rozsahu 100 stran vč. literatury a obrazových příloh práce velmi dobře zpracovává téma
GBS a jeho variant. Velmi dobře je zpracováváno téma demyelinizační neuropatie, je dobře, že autorka zmínila i
postižení ostatních systémů periferního nervstva včetně postižení autonomních vláken, které je u GBS časté. V
praktické  části  použila  kompilaci  řady  fyzioterapeutických  přístupů,  které  přehledně  zhodnotila  a  jejich  efekt
vyhodnotila pomocí sloupcových grafů. Pozitivní je užití validovaného skórovacího systému (MRC Sum). Diskuze je
vedena na vysoké úrovni včetně zhodnocení lékařských terapeutických postupů (i.v.Ig a plazmaferézy). Při takto
zpracované práci bych doporučil ještě o něco širší seznam použité literatury, což je ale v podstatě mou jedinou
výtkou.

Práci tedy celkově hodnotím jako vynikající a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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