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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Ilona Kučerová

Veronika Hejtmánková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou

Cílem práce je zdůraznění role fyzioterapeuta v terapii juvenilní idiopatické artritidy, seznámení s problematikou 

juvenilní idiopatické artritidy a ověření efektu fyzioterapie u pacietky s tímto onemocněním.
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stupeň hodnocení

komentář

Práce je rozdělena na obecnou (teoretickou) a speciální (praktickou) část. V abstraktu je v klíčových slovech uvedena 

juvenilní idiopatická artritida i JIA - stejný pojem. Obecná část je dobře členěna, znalosti jsou kvalitní. Jazyk používaný 

v této části je odborný. V obecné části se vyskytují v nepatrném množství překlepy, které mění význam celého textu 

(anticirulínové protilátky mají být anticitrulínové, cytokininy místo správného cytokiny), na to bych doporučila si dát v 

budoucnu pozor. Kladně hodnotím použitou literaturu, včetně té zahraniční. Praktická část byla přehledná, prokázala 

schopnost autorky přenést získané poznatky do praxe. Rozsah vstupního rozboru byl rozsáhlý, ale chybí informace, 

který typ hlubokého čití byl vyšetřován. V praktické části autorka označila výstupní rozbor za kontrolní - domnívám se, 

že pro účely bakalářské práce je vhodnější označení výstupní rozbor. Výstupní (kontrolní) rozbor byl také dobře 

zpracován. Slovní zhodnocení výsledků je dostatečné. Do další práce bych doporučila zvolit tabulkové srovnání 

výsledků, ze kterých je hned jasné, zda byly splněny stanovené cíle. Dále bych ocenila kritický přístup autorky ke 

splnění cílů a hledání možné příčiny. Otázka: "V jakých případech nelze využít u pacienta s JIA Klappovo lezení?"



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum:  28. 4. 2019 Mgr. Iva Zinková

výborně

podpis

Práce je rozdělena na obecnou (teoretickou) a speciální (praktickou) část. V abstraktu je v klíčových slovech uvedena 

juvenilní idiopatická artritida i JIA - stejný pojem. Obecná část je dobře členěna, znalosti jsou kvalitní. Jazyk používaný 

v této části je odborný. V obecné části se vyskytují v nepatrném množství překlepy, které mění význam celého textu 

(anticirulínové protilátky mají být anticitrulínové, cytokininy místo správného cytokiny), na to bych doporučila si dát v 

budoucnu pozor. Kladně hodnotím použitou literaturu, včetně té zahraniční. Praktická část byla přehledná, prokázala 

schopnost autorky přenést získané poznatky do praxe. Rozsah vstupního rozboru byl rozsáhlý, ale chybí informace, 

který typ hlubokého čití byl vyšetřován. V praktické části autorka označila výstupní rozbor za kontrolní - domnívám se, 

že pro účely bakalářské práce je vhodnější označení výstupní rozbor. Výstupní (kontrolní) rozbor byl také dobře 

zpracován. Slovní zhodnocení výsledků je dostatečné. Do další práce bych doporučila zvolit tabulkové srovnání 

výsledků, ze kterých je hned jasné, zda byly splněny stanovené cíle. Dále bych ocenila kritický přístup autorky ke 

splnění cílů a hledání možné příčiny. Otázka: "V jakých případech nelze využít u pacienta s JIA Klappovo lezení?"




