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OPONENTSKÝ POSUDEK
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. 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)*

35

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Myslíte si, že je fyzioterapie v této indikaci odbornou lékařskou veřejností podceňována?

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

Tato práce se zabývá využitím specifických fyzioterapeutických metod k ovlivnění refluxní choroby jícnu.
Teoretická část se podrobně zabývá celou problematikou a nastiňuje souvislosti fyzioterapeuticky ovlivnitelných
způsobů antirefluxních preventivních faktorů.
Praktická část popisuje sledování šesti probandů, u kterých byla aplikována hypopresní technika a polovině navíc
kineziologické  tejpování.  Následně  bylo  provedení  porovnání  rozdílů  sledovaných  kineziologickým  rozborem  i
klinických příznaků onemocnění.
Práce je psána na velmi vysoké odborné úrovni, dovolím si tvrdit, že značně přesahuje úroveň bakalářské práce.
V textu se dají najít jen zřídka překlepy či gramatické chyby.
Dovolím si jen okomentovat dvě věci
- metodika je příliš dlouhá a popisovaná vyšetření a léčebné metody by mohly být spíše součástí teoretické části;
- ve speciální části je rozbor pouze prvního probanda, ostatní jsou součástí příloh, důvod mi není znám, mohlo být
vše součástí této kapitoly.
Celá práce i obsáhlá diskuze dokládají vysokou úroveň zpracování a zájmu studentky. Práce je jistě podkladem ke
studiu problematiky a podnětem k rozšíření fyzioterapie v těchto oblastech medicíny.

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