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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Připomínky: V kapitole pojednávající o kraniocerebrálním trauma by bylo vhodné uvést přehled následně 

popsaných symptomů  a objasnit souvislosti mezi nimi. Ve kinezilogickém rozboru uvádíte měření délky 

DKK, které pak nejsou v práci uvedeny. Současně popisujete nevhodnost provedení svalové testu u této 

diagnózy, v tabulce jsou pak, ale testovány prakticky stejné pohyby jako při ST. Z anamnstických údajů 

není zcela jasné, proč pacientka začala aktuálně docházet na terapii. Domnívám se, že v tomto případě i 

dlouhodobý terapeutický plán by měl počítat se zvýšením rozsahu pohybu, popř. jeho udržením.             

Otázky: 1. Ve vyšetření uvádíte, že pacientka v sedě zaujímá antispastickou polohu horní končetiny. 

Vysvětlete, prosím, jak to u pacientky vypadalo. 2. V terapii uvádíte respirační fyzioterapii, pouze při 

některých terapiích specifikujete nácvik břišního dýchání. Co všechno pacientka prováděla v rámci respirační 

fyzioterapie? 3. Bylo by možné využít i další techniky, které jste s pacientkou neprováděla, a které by mohly 

vést ke zlepšení jejího stavu?

20 tabulek, 5 příloh

V práci bylo využito dostatečné množství zdrojů, větší část z nich pak mohla být primárními zdroji.

Práce odpovídá formálním požadavkům kladeným na Bc. práci

Cíle práce byly splněny V teoretické části je obsaženo vše podstatné. Vzhledem k šíři tématu, obsahuje 

teoretická část mnoho kapitol, které však místy ztrácejí kontinuitu.  Studentka velmi dobře zpracovana téma 

fyzioterapeutické péče pacientů po kraniocerebrálním traumatu, včetně zmínky o zásadních nedostatcích v 

organizaci péče v chronickém stádiu. V praktické části  byla terapie vedena s ohledem na stav pacientky a 

aktuální obtíže s konečným výsledkem významného zlepšení jejího stavu, i přesto, že je chronický.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na Bc. Práci. Zvolené téma je poměrně obtížné především na 

teoretické zpracování. Přesto se studentce podařilo obsáhnout vše potřebné. Vyšetření i terapie pacientky 

bylo provedeno cíleně, stejně jako správné zhodnocení jejího stavu.

Práce je psána srozumitelně a čitelně.

Vyšetření i terapie pacienta proběhlo v maximálním možném rozsahu. Techniky využívané v terapii byly 

použity cíleně na základě kinezilogického rozboru.
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Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zpracovat kompletní kazuistiku fyzioterapeutické péče, která 

probíhala v rámci souvislé odborné praxe, včetně zhodnocení efektu terapií. Dalším cílem bylo získání 

teoretických poznatků o diagnóze pacientky, konkrétně o kraniocerebrálním traumatu.

Kristýna Malá



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

dle průběhu obhajoby

Datum: 6.5.2019
Mgr. Michaela Stupková

Připomínky: V kapitole pojednávající o kraniocerebrálním trauma by bylo vhodné uvést přehled následně 

popsaných symptomů  a objasnit souvislosti mezi nimi. Ve kinezilogickém rozboru uvádíte měření délky 

DKK, které pak nejsou v práci uvedeny. Současně popisujete nevhodnost provedení svalové testu u této 

diagnózy, v tabulce jsou pak, ale testovány prakticky stejné pohyby jako při ST. Z anamnstických údajů 

není zcela jasné, proč pacientka začala aktuálně docházet na terapii. Domnívám se, že v tomto případě i 

dlouhodobý terapeutický plán by měl počítat se zvýšením rozsahu pohybu, popř. jeho udržením.             

Otázky: 1. Ve vyšetření uvádíte, že pacientka v sedě zaujímá antispastickou polohu horní končetiny. 

Vysvětlete, prosím, jak to u pacientky vypadalo. 2. V terapii uvádíte respirační fyzioterapii, pouze při 

některých terapiích specifikujete nácvik břišního dýchání. Co všechno pacientka prováděla v rámci respirační 

fyzioterapie? 3. Bylo by možné využít i další techniky, které jste s pacientkou neprováděla, a které by mohly 

vést ke zlepšení jejího stavu?

velmi dobře


