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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
Odpovídají možnostem, se kterými se studentka mohla seznámit a vyzkoušet. Možný osobitý, subjektivní přístup.

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 průměrná

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

Stručná, jasná analýza teorie, která se logicky odráží v praktické části práce.

Dtto.

Uváděné literární prameny jsou konzistentní s náhledem studentky nad danou tématikou.

Přehledné.

Bez připomínek.

O výběru metod i jejich praktickém využití svědčí konečné výsledky u pacienta.

Proč studentka do práce zařadila fotografie z Moiré vyšetření, když se o tomto v textu zmiňuje pouze v jedné větě (str. 
75)? Jak interpretuje projevy svalového napětí na Moiré snímcích?
Jaká je podstata techniky Redcord Neurac též použité u vybraného pacienta pracovníkem KRL FNKV?

Velmi rozšířená diagnóza s širokým záběrem.

Podrobné, rozsáhlé, pečlivě a srozumitelně zpracované.

stupeň hodnocení

Výsledná práce svědčí o pochopení tématu i praktickém zhodnocení teoretických znalostí.

80
33 (9)
12 tabulek, 5 příloh 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Tomáš Dušánek

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

Tématické seznámení se s problematikou diagnózy VAS Cp a Lp a vypracování kazuistiky.



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

7.5.2015 Mgr. Tomáš Dušánek

výborně

podpis

Jaká je podstata techniky Redcord Neurac též použité u vybraného pacienta pracovníkem KRL FNKV?




