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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE
Mgr. Štěpánka Křížková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cervikobrachiálním syndromem

Cílem je shromáždění teoretických i praktických informací v problematice cervikobrachiálního syndromu a jejich 
následné využití v proběhlých terapiích pacienta s touto diagnózou

Bakalářská práce s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cervikobrachiálním syndromem je 
rozdělena na dvě části.
Obecná část pojednává o problematice CB sy z pohledu anatomie, kineziologie, vysvětluje klinický obraz, studentka 
zde popisuje vyšetřovací i terapeutické postupy využité v práci. Velmi pěkně jsou zpracované kapitoly Diferenciální 
diagnostika, Terapie CBsy i Preventivní opatření.
Speciální část je rozsáhlá, jsou zde popsány podrobně vyšetření i vhodně zvolené terapeutické jednotky. Líbí se mi 
použití PNF, SMS i DNS. 
Práci velmi poškozuje, že zřejmě neproběhla konečná korekce práce. Vyskytují se zde překlepy a nepřesný přenos 
informací ze vstupního vyšetření do závěru vyšetření. V teoretické části nejsou popsány všechny fyzioterapeutické 
postupy, které jsou využity ve speciální části (např. míčkování, SM-systém). 
Ve vstupním kineziologickém rozboru nerozumím neshodám u vyšetření dynamického vyšetření Cp (str.32), vyšetření 
hypermobility Cp (str.33) a goniometrie Cp (str.36). 
Celkově, ale přes tyto nedostatky, práci hodnotím jako velmi kvalitní, hlavně pro velice pečlivě zpracovanou speciální 
část, z které vyplývá zaujetí studentky, pozitivní je i výrazný efekt terapie.
Jaký je rozdíl mezi kompresí u kořenového syndromu Cp a cervikální myelopatií?
Pacient s kořenový sy C6 měl parestezie do prstů, ale není specifikováno do jakých, doplňte, prosím.
Vysvětlete neshody u dynamiky Cp při vstupním vyšetření.
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