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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Honsová Jméno: Karolína Osobní číslo: 465635
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Ovlivnění refluxní choroby jícnu pomocí fyzioterapie

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)*

10

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

40

5. Celkový počet bodů 100

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. nemám doplňující otázky

2. 

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  práce  se  zabývá  poměrně  častou,  a  z  hlediska  možností  využití  fyzioterapie  často  opomíjenou
problematikou, refluxní chorobou jícnu a s možností jejího ovlivnění. Problém s refluxní chorobou jícnu způsobuje
nejen  velmi  nepříjemné subjektivní  pocity,  ale  objektivně má negativní  dopad na  fungování  našeho těla  a  v
neposlední řadě je prekancerozou.
K ovlivnění dechového stereotypu a funkce HSS studentka zvolila využití,  u nás ne příliš známé, hypopresivní
techniky a její kombinaci s aplikací kineziologického tejpování.
Po celou dobu prokazovala iniciativu, samostatnost a velkou zainteresovanost. Velmi kladně hodnotím i fakt, že k
předkládanému tématu existuje malé množství literatury a vesměs se jedná o literaturu zahraniční. Kapitoly jsou
logicky řazeny a praktické část je precizně zpracována s využitím adekvátních vyšetření. Vzhledem k výslednému
velkému množství stran práce je předkládán kompletně využitý kineziologický rozbor pouze u jednoho probanda i
když u ostatních probandů byl samozřejmě také proveden. Výsledky a jejich porovnání v tabulkách jsou přehledné .
I když závěr zpracování této práce provázely problémy spojené s nouzovým stavem a studentka ještě prováděla
dobrovolnickou činnost v Domově seniorů, na kvalitě práce se to neodrazilo. I přechodné využití distanční terapie a
zpracování diskuze hodnotím na výbornou.

Práci považuji za přínosnou a využitím hypopresivní techniky za ojedinělou.

Doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.

Jméno a příjmení: PhDr. Andrea Hašková
Organizace: Dětský rehabilitační stacionář Kladno
Kontaktní adresa:


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


