
Studijní program: SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ -  BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Studijní obor: FYZIOTERAPIE

Jméno oponenta práce:

Jméno diplomanta:

Jméno vedoucího práce:

Název bakalářské práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

10/2 4/1

tabulky obrázky grafy přílohy

12 0 0 2

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X

úroveň práce s literaturou včetně citační normy X

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) X

stylistická úroveň textu X

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

kvalita zpracování obsahu teoretické části X

logická stavba práce a vyváženost kapitol X

volba vyšetřovacích technik, jejich provedení a zápis X

volba terapeutických technik, jejich provedení a zápis X

schopnost zhodnocení efektu terapie a interpretace výsledků kazuistiky X

zhodnocení práce ve vztahu k současným poznatkům X

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hana Bidrmanová, DiS.

Adéla Citová

Mgr. Svatava Neuwirthová

Kazuistika fyzioterapeutické péčeo pacienta s diagnózoulevostranné nadkolenní amputace.

Shrnutí teoretických poznatků  a rehabilitační péče o pacienta s nadkolenní amputací a zpracování kazuistiky.

86/78

35

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

5/13

ostatní

stupeň hodnocení

Str. 11 - "…sklon kyčle, který bývá 40°a měří se mezi spojnicí spina iliaca superior a symfýzou." - přesněji, která spina iliaca a 

úhel spojnice k čemu?

V kapitole Efekt terapeutických přístupů 2.4.4. PIR s protažením dle Jandy studie i článek neprokázali zlepšení kontraktur. V 

praktické části diplomantka tuto techniku používá - proč a zda vlastní zkušenost odpovídá studii a článku?
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Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo 

parafrázovány. 

Hana Bidrmanová: velmi dobře

Zhodnocení efektu terapie - zhodnocení s ohledem k psychosociálnímu zázemí, co přinesl pacientce do každodenního 

života?
Doplnění: Terapeutické jednotky vzhledem k interním diagnózám bych doplnila o měření TF,DF, Sp O2 po zátěži.

V kineziologickém rozboru dynamické vyšetření stoje nahradit spíše termínem dynamické vyšetření páteře vzhledem k 

poloze v sedě.

podpis oponenta práce


