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Možnosti fyzioterapeutické intervence u pacientů s temporomandibulární poruchou

Cílem je, na základě literární rešerše, vyhodnotit nejúčinnější terapeutickou intervenci spadající do kompentence fyzioterapeuta na  předem stanovený 
hodnotící parametr u pacientů s myogenní termporomandibulární poruchou. 
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ostatní

stupeň hodnocení

Práce je rešeršního typu, nezpracovává hypotézy , ale odpovídá na výzkumné otázky, které hodnotím kladně.

Jde  o rešeršní práci, výzkumný soubor není stanoven.

Je uveden soupis provedeného, postrádám prognostický náhled do budoucna s možnosti návaznosti studie. 

Metody hodnocení jsou v nějkerých kapitolách méně přehledné.

Otázka systematického řazení výsledných dat. 

Byly použity  odvodídající metody hodnocení vzhledem k rešeršnímu typu práce. 

Student věcně a kriticky nahlíží na celou problematiku. 

Práce splňje požadavky kladené na tento typ práce, student tím prokázal schopnost samostatné vědecky orientované práce směřované k určitému cíli. 
Práci v ohledu formálního zpracování práce vytýkám nedodržení zarovnání do "bloku", dále v kapitole výsledků je řazení  zjištěných parametrů mírně 
nepřehledné a tím i analýza a interpretace výsledků je obtížná vzhledem k cíli práce. To ovšem nijak nesnižuje kvalitu práce, ze které je zjevný značný 
přehled o problematice TMK. 
Otázky k práci: 
1. Dle jakého kritéria byla  řazena tabulka č.1? Neni totiž zjevné, zda je řazení dané obsahovou validitou nebo jde o řazení chronologické. 
2. Na str. 37 popisujete práci Saranya 2019, kde uvádíte zkratku techniky MENS? Můžete popsat o jakou techniku se jedná?
3. Na str. 42 i jiných uvádíte, že nejúčinnější terapeutický zásah je evidován při použití LLPL. Má otázka se týká praktické úvahy, zda tento výsledek 
nemůže být zkreslen tím, že je relativně málo studií  na využití HILT splňující zadaná kriteria výběru této práce?  Tím tedy nelze popřít, že využití 
vysokovýkonného laseru  může být stejně účinné jako použití LLPL? 
4. V textu uvádíte studie, které vedly terapii orofaciální oblasti aplikací suché jehly. Kam byla suchá jehla aplikována? 
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výborně - velmi dobře dle obajoby

podpis oponenta práce

Práce splňje požadavky kladené na tento typ práce, student tím prokázal schopnost samostatné vědecky orientované práce směřované k určitému cíli. 
Práci v ohledu formálního zpracování práce vytýkám nedodržení zarovnání do "bloku", dále v kapitole výsledků je řazení  zjištěných parametrů mírně 
nepřehledné a tím i analýza a interpretace výsledků je obtížná vzhledem k cíli práce. To ovšem nijak nesnižuje kvalitu práce, ze které je zjevný značný 
přehled o problematice TMK. 
Otázky k práci: 
1. Dle jakého kritéria byla  řazena tabulka č.1? Neni totiž zjevné, zda je řazení dané obsahovou validitou nebo jde o řazení chronologické. 
2. Na str. 37 popisujete práci Saranya 2019, kde uvádíte zkratku techniky MENS? Můžete popsat o jakou techniku se jedná?
3. Na str. 42 i jiných uvádíte, že nejúčinnější terapeutický zásah je evidován při použití LLPL. Má otázka se týká praktické úvahy, zda tento výsledek 
nemůže být zkreslen tím, že je relativně málo studií  na využití HILT splňující zadaná kriteria výběru této práce?  Tím tedy nelze popřít, že využití 
vysokovýkonného laseru  může být stejně účinné jako použití LLPL? 
4. V textu uvádíte studie, které vedly terapii orofaciální oblasti aplikací suché jehly. Kam byla suchá jehla aplikována? 

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. 


