
Jméno vedoucího práce:

Jméno diplomanta:

Jméno oponenta práce: Mgr. Šimon Biskup

Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné
* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 
tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Helena Vomáčková
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci bederní páteře

"Cílem této práce bylo shrnutí teoretických poznatků o diagnóze spondylóza
s radikulopatií a jejich následné praktické využití při práci s pacientem o kterém byla
zpracována podrobná kazuistika."
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Na této práci bych vyzdvihl použití vícero zajímavých zahraničních studií jako zdrojů v teoretické části a funkční pohled 
na věc v části praktické. Za největší slabinu považuji stylistickou úroveň (mj. výskyt nesrozumitelných vět nebo větší 
množství gramatických chyb z nepozornosti…), místy též logickou stavbu (např. obsah kapitol a podkapitol 2.5 a 2.6 
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množství gramatických chyb z nepozornosti…), místy též logickou stavbu (např. obsah kapitol a podkapitol 2.5 a 2.6 
nebo při porovnání moiré fotografií umístění závěrečné před vstupní). Rád bych upřesnil následující výrazy, které by se 
mohly hodit do budoucí praxe a často se v nich chybuje: Lasègue se píše s jedním „S“, svalová dysfunkce s „Y“ (v 
medicínské terminologii se obyčejně užívá řecké předpony dys-, když hovoříme třeba o špatné/narušené funkci a 
latinské dis- ve smyslu záporu, např. v případě plné ztráty funkce). Místo výrazu „stereotyp sedu“ bych užil „postura 



 


