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Bakalářská práce posluchačky 2. lékařské fakulty UK v Praze, bakalářského studia fyzioterapie,
Závorkové Silvie, je zpracována na téma ,,Možnosti tapingu u předčasně narozených dětí,,.

Formální popis: práce byla ukončena v dubnu 2015.

Počet stran: 69. Literatura: 28 titulů, ztoho !5 ze zahraničních pramenů (6x odborná kniha, 9

recenzovaných článků), 13 z české bibliografie (5x odborná kniha, 4 recenzované články, 1
internetový zdroj, 1'x disertační práce, 2x bakalářská práce). Práce je doplněna názornými obrázky.
Dokumentují vlastní terapeutickou práci studentky.

Cílem bakalářské práce bylo rešeršní formou zjistit, popsat možnosti využití tapingu u předčasně

narozených dětí a ověřit si získané poznatky vlastní praxí.

Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol.

Teoretickou část práce (kap. 1.) rozdělila autorka do 5 subkapitol: přínosné jsou kapitoly .J'.4.,1'.5. 
o

terapeutických účincích kineziotapu a o jeho pravidlech aplikace u předčasně narozených dětí.

Kap' 2" _ Praktická část - autorka uvádí příklady funkčních poruch systémů (včetně pohybového), u
kterých tejpování může spolu s dalšími léčebnými metodami poruchy zredukovat a naopak podpořit
jejich fyziologickou funkci. Studentka pracovala s mnoha dětmi na jednotce intenzivní péče

Novorozeneckého odděleníFN Motolv Praze, uceleně zpracovala 2 kazuistiky předčasně narozených

dětí' V kasuistikách obou dětí nechybí uvedení anamnestických dat, důvody indikace aplikace

kineziotapu, kineziologický rozbor posturálního držení a pohybu před a po aplikaci kineziotapu,
popisná forma a názorná fotografická dokumentace terapeutické aplikace, její účinek. Zpracování
Diskuse (kap. 3.) svědčío pečlivém studování zadaného tématu, zrovna tak Závěr (kap. a)'

Studentka pracovala samostatně, celé dva roky pravidelně docházela na jednotku intenzívní péče

Neonatologického oddělení FN Motol. Spolupracovala s fyzioterapeuty, s ošetřujícími lékaři, poznala

klinickou praxi. oceňuji autorčin zájem a odvahu Zpracovat toto téma. Nebylo jistě snadné získat
poznatky ať už v zahraniční nebo české bibliografíi. Zhostila se tohoto tématu víc než dobře,
potvrzuje to fotografická dokumentace a popís metodiky, kterou studentka zvolila na základě
získaných obecných poznatků.



Splnila podmínky bakalářské práce počtem stran vlastního textu, počtem, datem, citací požadované

literatury včetně cizojazyčné, počtem citacíčlánků v odborných recenzovaných periodikách, povinnou

přílohou kazuistiky. Cíle bakalářské práce autorka splnila, navrhuji práci k obhajobě.
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