POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno vedoucího práce:

Mgr. Jana Sohrová

Jméno diplomanta:

Adam Kuttenberg

Jméno oponenta práce:

Mgr. Petra Slezáková

Název diplomové práce:
Kazuistika fyz. péče o pacientku s osteosyntézou hlez. kl. vpravo
Cíl práce:
Cílem práce je shrnutí teoretických a praktických poznatků o problematice stavu po osteosyntéze fraktury hlezenného
kloubu, zpracování kazuistiky a záznam průběhu fyzioterapeutické péče
1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy
2. Náročnost tématu na:
* teoretické znalosti

86
36 ( 7 cizojazyčných)
15 tabulek,3 obrázky,6 příloh, 1é fotografií
nadprůměrné
X

* vstupní údaje a jejich zpracování

X

* použité metody

X

3. Kritéria hodnocení práce:
stupeň splnění cíle práce

komentář

výborně
X

hloubka provedené analýzy ve vztahu k
tématu
logická stavba práce

stupeň hodnocení
velmi dobře
vyhovující

nevyhovující

X
X
X

úprava práce (text, grafy, tabulky)

X

stylistická úroveň

X

4. Využitelnost výsledků práce v praxi:

podprůměrné

X

práce s literaturou včetně citací
adekvátnost použitých metod

průměrné

nadprůměrná

průměrná

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

1. Celkový dojem práce mírně snižuje nedostatečná kontrola úpravy a použíití rozdílných výrazu pro tutéž věc
2.
Vysvětlete rozdíl mezi použitými výrazy OP všemi směry, nepruží ( str. 47) 3. Od 5 terapie autor používá TB ke
zvyšování rozsahu pohybu- prosím o vysvětlení. 4. Vyskytují se TrP ve zkrácených svalech 5. Výstupní vyš . - stoj na
patách s FH, chůze po patách bez FH ??, rozdílné délky DKK, ale pánev je symetrická ??
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