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1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
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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 x

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

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

Malý počet zahraničních zdrojů

Práce předkládá přehledně zpracovanou teoretickou část. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce a šíři 
problematiky algickýc syndromů páteře je teoretická část věnovaná fyzioterapeutickým přístupů 
zpracována stručně. O to více se student věnuje vyšetření a vlastní práci s pacientem popsaných v 
praktické části práce. Shrnutí  vstupního vyšetření ukazuje schopnost studenta zpracová analytických 
poznatků do komplexní syntetické obrazu. Vhodné je upozornit na detailní popsání vyšetření měkkých 
tkání, které je provedeno s hloubkou nad rámec bakalářského studia.  Denodenní terapie popisuje 
vývoj terapie a upozorňuje na nelehkou práci s některými pacienty. Nevýhodu sledování výsledků 
terapie je podvojná terapie, která byla současně prováděna dalším fyzioterapeutem. Otázka: Jakou 
zkušenost považuje student jako nejvíce přínosnou pro další praxi s pacienty vertebrogenním algickým 
syndromem? Kdy je vhodné pro pacientys bolestí zad doporučit manipulaci kostrče?

stupeň hodnocení

17 tabulek, 2 obrázky, 7 příloh

Cílem práce je kasuistické zpracování teoretických znalostí stavu vertebrogenní algický syndrom, popis 
vyšetření, stanovení vhodné terapie, dennodenní sledování jedné pacientky a vyhodnocení efektu 
terapie

75
40 (6 cizojazyčné, 3 elektronické)
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