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1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

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: průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Práce je špatně čtivá. Celkový dojem narušuje nevhodně zvolená stavba práce.Například na str 100 je kapitola 
zhodnocení efektu terapie a závěr na jedné stránce, obdobně je tomu u závěru a seznamu literatury.Citace odpovídají 
daným normám. V textu práce se objevují chyby např. str. 13 "čtyčfázový", str. 23 "na homolce". V celé práci se 
objevuje slovo "mendovaných" různě sklonované doplněné čísli např: str. 15 "nácvik 15mendovaných pacienta", str 24. 
"status 24mendov", str 26,27,32,36,46,48,53,55,83 atd.V některých pasážích chybí citace literatury např str. 18 
Fyzikální terapie. Speciální část se zabývá kazuistikou a terapií. Zde u některých cviků chybí výchozí poloha. Z práce je 
patrné, že studentka problematice rozumí a vhodně zvolené terapeutické postupy přispěli ke zlepšení stavu pacienta, 
ale popis a špatné vyjadřování kazí dojem. Otázky: Co je ataxie? Na str. 45 ji vyšetřujete kde vyšla na HK negativní a 
na DK nepřesná. Na str 96. popisujete patologickou pectorální fascii bilat. V jakém směru se fascie vyšetřuje? a který 
byl omezený? Fascie je stažena při akutních či chronických potížích? Můžete uvést modifikace stoje, které lze testovat na pacientovi? (krom Rombergova testu)
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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr Barbora Štiková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou subakutní axonální senzomotorická polyneuropatie.

Shrnutí teoretických poznatků a zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou subakutní axonální senzomotorická 
polyneuropatie. 
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