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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Tomáš Dušánek

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou vertebrogenní algický syndrom bederní páteře

Tématické seznámení se s problematikou diagnózy vertebrogenního algického syndromu bederní páteře a vypracování 
kasuistiky.

80
40 (z toho 6 cizojazyčných)
17 tabulek, 2 obrázky, 7 příloh

stupeň hodnocení

komentář

a) Obecná část působí poněkud nesourodě. Až příliš se projevuje původ jednotlivých kapitol dle literárního zdroje. 
Logika řazení kapitol - předpokládal bych spíše uvedení nejprve fyziologických kapitol (včetně stabilizace), pak 
patologie (projevy a diagnostika) a terapie. Problematika řízení pohybu a psychosomatiky VAS páteře by si zasloužily 
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patologie (projevy a diagnostika) a terapie. Problematika řízení pohybu a psychosomatiky VAS páteře by si zasloužily 
větší prostor.
b) Chybí alespoň krátká charakteristika fyzioterapeutických metodik užitých v praktické části práce - S-E-T koncept, 
metoda Mojžíšové, SM systém.

velmi dobře

podpis

c) Občasné překlepy (př. fyzický - fázický), chybějící interpunkce, mezery mezi slovy.
d) Otázky: Jaká je aktivita prstů při odvíjení chodidla u normální chůze? Jaké jiné metody mohou být použity v další, 
pokračující terapii pacientky, aby dosažené zlepšení stavu mělo dlouhotrvající účinek?




