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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Týlová Jméno: Michaela Osobní číslo: 473866
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u poruch temporomandibulárního kloubu

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. Lze ovlivnit artrózu TMK fyzioterapií?

2. Uveďte pracoviště, které se na tyto poruchy specializuje.

3. Plánujete v budoucnu se zaměřit na tuto problematiku ve své praxi?
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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 poruchy temporomandibulárního kloubu z pohledu fyzioterapie je zpracována velmi
pečlivě a přehledně. Podává ucelený pohled na tuto problematiku.
Kvalitní teoretická část seznamuje s problematikou temporomandibulárního kloubu velmi podrobně a odborně. Je
zde  uvedena  řada  specifických  vyšetření  i  terapeutických  postupů  pro  terapii  poruch  temporomandibulárního
kloubu, které jsou zcela nad rámec bakalářského studia. Tyto postupy byly konzultovány s Mgr.Jakubem Kozlem,
fyzioterapeutem, který se této problematice věnuje.
Ve Speciální části je porovnán efekt individuální terapie a autoterapie u 2 skupin probandů. Výsledky poukazují na
kladný efekt obou přístupů, z nichž individuální přístup dosáhl předpokládaných lepších výsledků. Zároveň z práce
vyplývá důležitá spojitost poruch temporomandibulárního kloubu s okolními i vzdálenými strukturami těla, zejména
krční páteře a celkového nastavení posturálních os těla, což velmi pěkně studentka přibližuje v kapitole Diskuze. Zde
poukazuje také na rozsah obtíží s temporomandibulárním kloubem v populaci, ale i nízké využití fyzioterapie jako
vhodné léčby.
Velmi oceňuji zpracování instruktážních materiálů pro autoterpii a režimová opatření v příloze.
Práci hodnotím jako výbornou, vyšetření i terapie byly správně provedeny. Zaujetí studentky tématem je zcela
evidentní. Podmínky bakalářské práce byly splněny.
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