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Můžete odůvodnit použití vyšetření všech distancí na páteři a Trendelenburgovy zkoušky u CB syndromu?

V zápisu vstupního vyšetření krční páteře je několik výsledků, které si protiřečí:

Na str. 37 v hodnocení svalového testu krční páteře do flexe a extenze je uvedený st. 4, ačkoliv dle výsledků 

vyšetření dynamického (str. 32) a goniometrického (str. 36) je rozsah pohybu omezený a do extenze dokonce 

nemožný pro bolest. A naopak dle výsledků vyšetření hypermobility (str. 33) má pacient do rotace normální rozsah 

pohybu. Vysvětlete prosím tyto hrubé nesrovnalosti výsledků vyšetření.

dobře

18 tabulek, 3 přílohy

stupeň hodnocení

Mgr. Kateřina Maršáková

V průběhu praxe ani po ní se mnou studentka práci řádně nekonzultovala.

Chybí závěr práce. Kapitoly 2.6 a 4.1 nejsou v dostatečném rozsahu.

viz Připomínky a otázky...

Přestože studentka použila dostatečný počet literárních zdrojů, a to včetně zahraničních, tak jsou to ze tří čtvrtin 

knihy. Na str. 27 chybí citace zdroje ve dvou odstavcích (magnetoterapie a DD proudy).
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cervikobeachiálním syndromem

Text práce obsahuje četné překlepy, gramatické chyby a na mnoha místech chybí interpunkce. 

V abstraktu v anglickém jazyce jsou nepřeložené české výrazy a gramatické chyby.

Shromáždění teoretických i praktických informací v problematice cervikobrachiáního syndromu 

a jejich nasledné využití v terapiích pacienta s touto diagnózou.

Tabulky č. 2, 8, 9, 12 a 16 jsou rozdělené na dvou stranách. Nestandardní stránkování příloh.
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