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Předložená bakalářská práce  na téma „Kazuistika fyzioterapeutické péče o 

polymorbidního pacienta po transplantaci jater“  je zpracována na 66 stranách 

textu, za použití 33 literárních zdrojů a je členěna dle zadání do dvou základích 

částí. 

 

V teoretické části práce autor shrnuje poznatky o problematice transplantace 

jater a věnuje se především fyzioterapeutické péči u těchto pacientů. Jedná se o 

velmi obtížnou tématiku, ke které na jedné straně existuje množství literárních 

zdrojů, na druhé straně však zdroje, které se vztahují k fyzioterapeutické 

intervenci jsou obtížně dohledatelné. Teoretické pasáže student zpracoval 

vhodně a to v rozsahu i obsahu vyhovujícím kazuistice řešené v praktické části. 

 

V praktické části je dobře představena kazuistika polymorbidního pacienta, se 

kterým student po dobu souvislé praxe pracoval. Nejprve provedl vstupní 

kineziologické vyšetření, navrhl terapeutické postupy, tyto aplikoval v praxi a 

následně provedl opakované vyšetření včetně vyhodnocení efektu terapie. 

V souvislosti s diagnózou a stavem pacienta byla práce velmi náročná, ale podle 

popisu kazuistiky lze konstatovat, že student se se všemi postupy dobře vyrovnal 

a dokázal mimo jiné, že je schopnný aplikovat v praxi jak vyšetřovací, tak 

terapeutické postupy, které se v rámci 3-letého bakalářského studia fyzioterapie 

naučil. Všechny postupy, které použil jsou plně odpovídající stavu pacienta.  

 

K celé práci mám pouze jednu drobnou výtku – a to k formální stránce práce – 

některé strany textu nejsou zarovnány do bloku, což kazí celkový dobrý dojem 

z celé práce.   

 

K přístupu studenta k řešení celé práce a ke konzultacím v průběhu její realizace 

nemám připomínek. Spolupráci se studentem hodnotím jako velmi dobrou. 

 

 

 

 

 



Závěr:  

Předložená bakalářská práce vyhovuje požadavkům, které jsou na závěrečné 

bakalářské práce kladeny. Doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout 

bakalářskou práci Vojtěcha Kovařovice k obhajobě a hodnocení ponechávám na 

průběhu obhajoby s tím, že můj návrh hodnocení je mezi stupněm výborně a 

velmi dobře 

 

Dotaz pro obhajobu: Pohovořte o složitosti přístupu k pacientovi po 

transplantaci jater, uveďte i Vaše doporučení vyplývající ze zkušenosti. 
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