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Bakalářská práce na téma Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s levostrannou hemiparézou 
obsahuje 73 stran včetně příloh s využitím 39 citací. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. 
Autorka pojednává stručně o anatomii a funkci mozku, kde postrádám podrobnější popis a propojení 
korových funkcí a to zejména motorického kortexu. Neurofyziologie řízení pohybu vzhledem k tématu 
vyžaduje rozsáhlejší zpracování a bylo čerpáno převážně z jedné publikace Hudák, Kachlík et al., 
2017. Tuto část doprovází obrázky, které výstižně doplňují text. Bohatě jsou popsány jednotlivé typy 
kraniocerebrálních traumat včetně klinického obrazu a terapie. Ve speciálních fyzioterapeutických 
konceptech by bylo dobré zmínit i přístrojové metody, využití fyzikální terapie a nové metody. Opět 
hlavní náplň tvoří publikace Lippertová-Grunerová, 2009. Vzhledem k populárnímu neurologickému 
tématu mohla tato práce obsahovat více odborných studií. 

V praktické části studentka provedla 8 terapií a vstupní kineziologický rozbor s pacientkou po kontuzi 
mozku s levostrannou hemiparézou. Tato část je zpracována přehledně i s využitím tabulek. Terapie 
využívá zejména metody PNF a měkkých a mobilizačních technik dle Lewita, které byly cíleny na 
ovlivnění spasticity a vertebrogenních obtíží pacientky.  Závěr vyšetření je názorně porovnán se 
vstupním kineziologickým rozborem i v tabulkách, kde je jasně patrný úspěšný terapeutický zásah. 

Na závěr musím konstatovat, že práci považuji za velmi zdařilou, neobsahuje složité nebo 
nesrozumitelné formulace. V rámci terapie byly popsány prováděné techniky PNF, které by v daném 
užití měly snižovat spasticitu. Výtky bych měl k již zmíněné absenci odborných studií a pestřejšímu 
výběru zahraničních moderních publikací. Úprava textu zahrnuje složité číslování obsahu např. 
2.1.1.4.   

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře. 

Otázky: 

1. Proč jste použila v rámci vyšetření stabilizace trupu dle Koláře brániční test a test flexe hlavy? 
Nebylo by v rámci hodnocení zapojení končetin vhodné využít například test medvěda nebo 
test v poloze na čtyřech? 

2. Jak může cvičení HSSP ovlivnit míru spasticity? 
3. Lze pro terapii spasticity využít metody fyzikální terapie? 
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