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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Honzáková Jméno: Tereza Osobní číslo: 465409
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Možnosti fyzioterapeutické intervence u revmatoidní artritidy

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)* 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)*

20

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Str. 35 4.2 Terapeutické metody 4.2.1 Techniky měkkých tkání 4.2. 2 Mobilizační techniky 4.2.3 Úprava svalových
dysbalancí - prosím vysvětlete o jakou terapeutickou metodu se jedná. Z uvedené formulace to nevyplývá.

2. Zdůvodněte, proč v práci není uvedeno vyšetření antropometrie a vyšetření kloubní vůle. Oponent se domnívá, že
vzhledem k dg. se jedná o důležité vyšetření

3. Str. 43. Samotné cvičební jednotce předcházelo nahřátí šíjových svalů po dobu 15-20 minut. Prosím uveďte o
jakou techniku nahřívání se jednalo.
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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

Předložená bakalářská práce na téma „Možnosti fyzioterapeutické intervence u revmatoidní artritidy“ je zpracovaná
na 67 stranách textu, za použití 31 literárních zdrojů, doplněna o 2 grafy, 31 tabulek a 5 příloh.
Studentka si klade za cíl cituji: "Cílem práce bude zpracování teoretických poznatků týkajících se onemocnění
revmatoidní artritida. Způsoby, jakými lze ovlivnit průběh a důsledky tohoto onemocnění pomocí fyzioterapie. Na
základě vstupního vyšetření bude u probandů navržena terapie, jejíž účinnost bude ozřejměna vyšetřením výstupním
a subjektivními pocity probandů. Výsledky budou interpretovány především pomocí tabulek."

Cíl byl v plném rozsahu splněn.

Práce je členěna do kapitol, které jsou doporučeny katedrou KZOO.
Velmi pozitivně hodnotím kapitolu Diskuze, která je uvedena na 5 stranách textu.

Předložená práce splňuje požadavky, které jsou kladeny na bakalářské práce. Doporučuji
proto komisi pro SZZK přijmout bakalářskou práci Terezy Honzákové k obhajobě a hodnocení doporučuji dle průběhu
obhajoby s tím, že můj návrh hodnocení je stupněm: dobře

Dotazy pro obhajobu:

str. 44 uvádíte: "Dále jsme se přesunuli na drobné klouby ruky, kde bylo taktéž provedeno nahřátí a následné
uvolnění a mobilizace" Prosím doplňte uvolnění čeho a mobilizace jakých kloubů, když jste žádné nevyšetřila.

4. Terapie, str 44: Opakování a korekce cviků z předchozí terapie + pohybová aktivita. Pokud uvádíte pohybová
terapie, pak není zřetelné, co si čtenář má pod tímto pojmem představit konkrétně.

Str. 45, 8. Terapie: v této terapeutické jednotce popisujete aktivaci HSSP. Prosím vysvětlete, jak a kdy jste vyšetřila
HSSP.

Str. 47, Vyšetření stoje - blokáda SI vlevo (odblokováno)Prosím doplňte jak jste vyšetřením stoje odblokovala SI

str. 53 1. Terapie: Pro pacienta je nejvíce obtěžující bolest levého kotníku a obou kolen. Začátek
terapie byl věnován mobilizaci pately u obou kolen, dále mobilizaci kloubů nohy, mobilizaci hlavičky fibuly vlevo.
Prosím vysvětlete jak můžete mobilizovat kloub, který není vyšetřen z hlediska funkčních poruch.

Jméno a příjmení: Mgr. Irena Opatrná Novotná
Organizace: FTVS UK Praha
Kontaktní adresa: José Martího 269/31 162 52 - Praha 6 - Veleslavín
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