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1. Přehlednost a členění práce

práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část, poměr obou částí je rovnoměrný, sdělení

má logický spád a vše na sebe navazuje,

v teoretické části se kolegyně věnujó problematice anatomie, kineziologie, patofyziologie a

dalším oblastem (předevŠim Mechanické diagnostice a terapii - MDT), které jsou pro

|o|irou*ou témati'ku důležité. Rozsah je úměrný bakalářské práci a je sPrávně voleno vYuŽiÍÍ

pritot s umístěním některých části na konec práce,

V praktické části jsou popsány kazuistiky pEti pacientů,.kdy j. sledována_jejich léčba během

kontrolních vyšetření. Vše je systemaiicky á ,ro,,,mitelně popsáno, V případě zájmu o

detailnější popis je ětenář odkázándo části přílohy, kde najde přesný popis léěby,

přílohy jsou velice důležitou částí bakalařské práce. Je zďe detailně popsán význam bodů

vyšetřovacího formuláře a postup vyšetření dle MDT, Tento materiál lze zaŤaďit mezi studijní

poklady k výuce MDT.

2. Formální náležitosti práce

v bakalářské práci je použit popis odpovídající rozsahově tomuto typu práce, vyjadřovaní a

popis je volen poutavů a vede k zájmuo téma, systém MDT je terminologicky speciťrcký,

,rió*e"e kolegyně dokžualaproblómatiku srozumitelně popsat, Využitá literatura Přesahuje

rámec bakalářskó práce a poukazuj e na zájemkolegyně o řešenou tématiku. zahraniění i

tuzemské zdroje jsou adeÉrrátníaát t.,ami přílohy jsou jasné a správně zvolené, V textu jsou

drobné preklepy, které ale nemají na sdělení žádný vliv. Celkový počet stran je 1 00 a to

včetně příloh.

3. Cíl práce

cíle práce byly stanoveny a formulovány, cíl praktického popisu vyšetření a léčby MDT ve

vztahuk funkčním poruchám krční páteie s pŤénosem na horní končetinu by1 splněn, Autorka

práce komplexně pópsala problematiku fuŇčních poruch i jejich léčbu PřístuPem MDT, Tato

léčba byla demonstrov áninapacientech, u kterých nebyla vyěerpána konzervativní léčba, a

přesto s nimi byly konzultovány možnosti operačních zákroků, Cíl upozornit na ŠirŠÍ moŽnost

prioir1 funkčních poruch a na nóvyčerpávaní ko nzervaltvní 1éčby před oPerací je těŽké na Pěti
'pacientech statisticky prokázat. Toto je v práci nicméně uvedeno a jsou citovánY zdroje, které

iuto problematiku detailně řeší a s výsledky práce korelují.

Autorka stanovené cíle splnila.


