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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hořejší Jméno: Jolana Osobní číslo: 473837
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Komparace fyzioterapeutických metod v terapii skolióz

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)*

26

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 18

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)*

34

5. Celkový počet bodů 86

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. U souboru pacientů s terapií analytickým cvičením je terapie popsána pro všechny pacienty souhrnně - z jakého
důvodu není individuální jako u prvního souboru?

2. V práci uvádíte i jiné metody při léčbě - setkala jste se s nimi v praxi, nebo našla pracoviště, kde jsou používané?

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

Autorka si pro svou práci vybrala aktuální téma terapie skolióz. Obecná část práce shrnuje poznatky týkající se
problematiky skoliózy páteře. Speciální část obsahuje vstupní vyšetření deseti probandů s diagnózou idiopatické
skoliózy, rozdělených na dvě části s jiným terapeutickým postupem. Kasuistiky v praktické části jsou u pacientů 1-5
zpracovány pečlivě a detailně, u pacientů 5-10 jsou obecné. Diskuze je zpracována pěkně, autorka v ní konfrontuje
výsledky své práce se zahraničními studiemi. Podíl teoretické i praktické části je vyvážený. Práce je přehledně
členěna,  textová část  je  po jazykové stránce na dobré úrovni,  obrázky a tabulky řazené v textu i  obrázky a
fotodokumentace jsou instruktivní.
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