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podpis vedoucího práce

V práci jsou použity vhodné vyšetřovací i terapeutické metody.

Úprava a členění textu je přehledné, kapitola 3 nezačíná na samostatné stránce (str. 26).

Velmi dobrá.

 

Studentka svou práci zpracovala samostatně, na všechny výtky a doporučení dokázala během zpracovávání práce zareagovat. 

Slečna Zuzana Marková prokázala schopnost samostatné práce na bakalářské úrovni. Na práci velmi pozitivně hodnotím pečlivé 

vyhodnocení efektu terapie z objektivního i subjektivního pohledu.                                                                                                   Otázky: 

Jaké výhody má Moiré vyšetření pacienta před a po terapii? Jaká terapie měla zřejmě největší vliv na zlepšení samostatné chůze 

pacienta?

stupeň hodnocení

Cíle práce splněny. 

Studentka pracovala velmi samostatně, všechny připomínky a podněty ke zpracování dokázala v práci kvalitně zpracovat.

Práce má logickou stavbu, v práci chybí seznam obrázků.

Práce obsahuje adekvátní množství použité literatury včetně cizojazyčných zdrojů.
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Mgr. Helena Vomáčková

Zuzana Marková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci bederní páteře

Cílem této práce bylo shrnutí teoretických poznatků o diagnóze spondylóza s radikulopatií a jejich následné praktické využití při 

práci s pacientem o kterém byla zpracována podrobná kazuistika


