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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

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. Petra Reckziegelová

Kateřina Janovská

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida a stav po resekci hlavice a krčku 
femuru

Cíl práce není v textu jednoznačně definován.

82
37 (16)
T 20, G 0, P 6, O 3

stupeň hodnocení

komentář:                                                    Vzledem k absenci definice cíle jej nemohu hodnotit.

Bakalářská práce je dobře strukturovaná, obsahuje minimum gramatických chyb. Grafická forma zpracování výsledků 
do srovnávacích tabulek je dobrá, jen bych ještě označila barevně změny a přidala fotografie. Pozitivně vnímám 
schopnost autorky neuvádět zbytečná vyšetření, která by u daného pacienta nešla realizovat, a zřetelné označení 



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň
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velmi dobře

podpis

schopnost autorky neuvádět zbytečná vyšetření, která by u daného pacienta nešla realizovat, a zřetelné označení 
modifikace provedených vyšetření v praktické části práce. To svědčí o schopnosti autorky pracovat s pacientem.V 
teoretické části práce se bohužel vyskytuje záměna na str.6: zánětlivá bolest v zádech (inflammatory back pain - IBP) 
není low back pain LBP. Popis vyšetření páteře na str.10 není přesný (Ottův index, Schoberova distance), je třeba 
využít novější literaturu. K dávkování fyzikální terapie bych poznamenala, že ji ordinuje lékař nebo je již na moderních 
přístrojích předdefinovaná. Otázky: "Jaké formy ankylozující spondylitidy existují?, Jak se měří Schoberova distance?, 
Uveďte alespoň 2 příčiny osteoporózy u AS"




