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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Jirousová Jméno: Kristína Osobní číslo: 473752
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u žen s dysmenoreou

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)* 10

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)*

30

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Vysvětlete co znamená tzv. Menstruační migréna. Dále pak vysvětlete zda se incidence migrénových záchvatů
mění v průběhu menstruačního cyklu.

2. Vysvětlete pojem: Michaelisova routa. Proč v práci není při vyšetření pánve uvedeno zda je routa symetrická.

3. Uveďte zda je možné ovlivnit dysmenoreu životním režimem, jako například: vlivy výživy, fyzickou aktivitou,
stresem a sociálními faktory.
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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

Bakalářská práce s názvem: Fyzioterapie u žen s dysmenoreou je zpracovaná na 102 stranách včetně použité
literatury.
Cílem této práce je porovnat dva možné fyzioterapeutické přístupy k řešení dysmenorey. Konkrétně porovnávat dvě
skupiny  pacientek.  Jedna  bude  vedena  metodou  Ludmily  Mojžíšové  a  druhá  metodou  DNS  (dynamické
neuromuskulární stabilizace).

Teoretická část  je  obsahově zaměřena na anatomii  pánve,  anatomii  dělohy,  menstruační  cyklus,  dysmenoreu,
poruchy pohybového aparátu a řetězení obtíží spojené s dysmenoreou a možnosti terapie dysmenorey.

Vzhledem ke stanoveným cílům práce, oponent postrádá zařazení kapitoly týkající se tzv. hlubokého stabilizačního
systému páteře (HSSP).

Ve speciální části práce oponent spatřuje nedostatky ve vyšetření pacientek.Např. :
Oponent postrádá zmínku o gynekologickém vyšetření z pohledu gynekologa.
informace o vyprazdňování střev. Psychické změny. atd....

Předložená bakalářská práce plně splňuje požadavky, které jsou na tento typ práce kladeny a doporučuji proto
komisi pro SZZK přijmout práci k obhajobě.

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


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

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


