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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Benešová Jméno: Victoria Osobní číslo: 483034
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální durální arterio-venózní malformace v
úrovni Th5-Th11/Th12

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)*

27

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)*

8

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

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké fyzioterapeutické metody na neurofyziologickém podkladě považujete pro Vámi sledovaného pacienta za
nejvíce přínosné?

2. Jaký test či škálu byste zvolila pro subjektivní zhodnocení kvality života Vašeho pacienta?

3. Uvádíte, že Váš pacient hraje aktivně tenis na vozíku, co byste mu doporučila jako fyzioterapeutka pro prevenci
recidivy jeho epikondylitidy?
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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 zvolila zajímavé téma a to problematiku spinálních durálních AV malformací.
Jak uvádí studentka, jedná se o poměrně vzácné onemocnění, které svého nositele může ohrozit na životě.
Bohužel invazivní chirurgická léčba může pacientovi přivodit vážné a doživotní funkční postižení, nejen
motorických funkcí. Role fyzioterapie, potažmo celého rehabilitačního týmu, je v péči o tyto pacienty zcela
zásadní a nezastupitelná.
Při absenci pravidelné a kvalitní rehabilitace je možné pacientovi pomoci zajistit, což dokládají i výsledky práce
studentky,
poměrně vysokou kvalitu života.
Studentce bych doporučila nestanovovat si tolik dílčích cílů práce.
Naopak za největší pozitivum práce považují detailně zpracovanou kazuistiku, kdy autorka pracovala
s pacientem poctivě po dobu 6 měsíců. Z detailně vedeného záznamu o průběhu terapií je zřejmé,
že studentka s pacientem navázala velmi dobrou a motivující spolupráci.

Jméno a příjmení: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Organizace: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK
Kontaktní adresa:


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

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


