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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Chládková Jméno: Tereza Osobní číslo: 473853
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Kazuistika rehabilitační péče u pacientky s dětskou mozkovou obrnou a Pierre
Robinovou sekvencí

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)*

30

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)*

10

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

30

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak jste prováděla trénink bráničního dýchání? (4. terapeutická jednotka 14. 12. 2019)?

2. V závěru autorka píše že pacientka se naučila lépe používat bránici. Co k tomu přispělo podle vašeho názoru? I
proč v takovém případě u pacientky došlo ke zhoršení ve smyslu předsunu hlavy a větší flexe trupu?

3. Jaké mobilizační techniky lze použit u pacientů s DMO? Jaký budou mít přinos ?
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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

Autorka správně zdůraznila že respirační fyzioterapie obsahuje soubor rehabilitačních metod, kterými ovlivňujeme
nejen dýchací, ale i pohybový systém (4.5.1.). Podle mého názoru použití respirační fyzioterapie a mobilizačních
technik během bakalářské práce nebylo dostatečné, což mohlo mít za následek zhoršení v držení těla při výstupním
vyšetření, které bylo provedeno 9. 5. 2020: zhoršení postavení krční páteře, zkrácení svalů v oblasti krku a menší
pohyblivostí v kyčelních kloubech. Mohl k tomu přispět i nouzový stav, za předpokladu, že pacientka více času trávila
s počítačem a mobilním telefonem.
V dlouhodobém rehabilitačním plánu pacientce zdůrazněna důležitost snížení tělesné hmotnosti. Chybí ale konkrétní
doporučení.

Jméno a příjmení: MUDr. Aleksander Ivanov, CSc.
Organizace: ZZ Therap Tilia
Kontaktní adresa: Praha 5, Seydlerova 2451
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