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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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1

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
3
výstupů práce…
Ve všech oborech medicíny se objevují onemocnění, která se vyskytují jen u velmi malého množství populace.
K takovýmto neurologickým onemocněním se dají řadit i svalové dystrofie. Existuje velké množství forem, léčba
je obvykle symptomatická. Nedílnou součástí je „nezbytná“ rehabilitační léčba. Celkové shrnutí nejnovějších
poznatků léčby formou rešerše u tohoto onemocnění považuji za velmi zajímavé téma.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Zpracování tématu bakalářské práce je velmi podrobné, dobře strukturované, přehledné. Na celé práci je vidět
vhled autorky do dané problematiky a hlavně její zájem o vybrané téma.
Autorka pracovala s dostatečným množstvím literatury, celkem 33literárních zdrojů, z toho 21 zahraničních.
Uvedeno je i 7 zdrojů internetových.
Hlavním praktickým výstupem práce je myslím fakt, že u tohoto typu onemocnění je vhodné využití spíše
syntetických metod terapie, kterými lze zapojit i velmi oslabené svaly, které při volní kontrakci pacient není
schopen zapojit.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…

Body
celkem
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Cíl práce byl splněn. Autorka si položila jasnou otázku, zda u pletencové formy svalové dystrofie bude změna
v přístupu fyzioterapeutické intervence? Její závěr je, že není odlišný přístupu pletencové formy svalové dystrofie.
Autorka zdůraznila ve svých závěrech, že je nutné nepřekračovat při cvičení s pacientem únavu a přizpůsobit se
změnám kondice pacienta, které mohou být velmi proměnlivé. Terapeut musí být zkušený, aby vhodně zvolil
cvičení do domácího prostředí. Rehabilitace je totiž pro pacienta „celoživotní náplní“.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Formální zpracování a rozsah práce splňuje kritéria bakalářské práce. Jazyková a stylistická úroveň je výborná.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Chyby ve sdělení :
Str.30 „Podobně je třeba snížit zátěž m.quadriceps femoris, kterou představuje chůze ze
schodů rozložením váhy těla uchopení ruček židle“.
Str.51 Diskuse „Dle současných poznatků se ukazují syntetické metody efektivnější než
analytické metody“. versus Str.53 „…,že komplexní metody jsou schopny usnadnit
fungování i extrémně oslabených svalů, než metody syntetické“.

Otázky k
obhajobě:

Víte jaká elektroléčebná procedura se využívá jako příprava retrahovaných vazivových
struktur před manuálním protahováním např. Achillovy šlachy?
Setkala jste se v rámci studia (při praxích) s pacientem s myopatií? Máte nějaké praktické
zkušenosti?
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

