
Jméno vedoucího práce:

Jméno diplomanta:

Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti X

* vstupní údaje a jejich zpracování X

* použité metody X

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

samostatnost diplomanta při zpracování tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná

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

Připomínky: v teoretické části není popsána kinezilogie adduktorů stehna a dlouhých abduktorů. Domnívám 

se, že do k lokálním komplikacím amputace patří v případě DM i zpomalení hojení pahýlu. V rámci 

předoperační fyzioterapie je vhodné zdůraznit posilování HKK pro budoucí přesuny. Uvádíte v terapii, že 

byla provedena "tlaková masáž pahýlu", vysvětlete, prosím tento pojem.                                     Otázky: 

1. V prevenci diabetické nohy není zmíněno aktivní cvičení, či jiná forma fyzioterapie. Je v dostupné 

literatuře uváděna? 2. Hrozí, vzhledem k pacientově primární diagnóze DM nějaké komplikace v rámci 

fyzioterapeutické péče? 3. Zcela zprávně byla do terapie zařazena aktivace HSSP, ale až při páté terapii. Jak 

může insuficience HSSP ovlivnit stoj pacienta? 4. Jak si vysvětlujete opětovné omezení pohyblivosti zádové 

fascie při výstupním KR?
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Práce odpovídá formálním požadavkům kladeným na Bc. práci

Cíle práce se podařilo splnit. V teoretické části je obsaženo vše podstatné, v některých kapitolách by si však 

téma zasloužilo detailnější rozbor (viz připomínky). V části kazuistické byla terapie vedena velmi komplexně 

s ohledem na všechny potřeby pacienta, která v konečném výsledku vedla k významnému zlepšení 

soběstačnosti pacienta.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na Bc. Práci. Obsah kapitol je přiléhavý a vyčerpávající dané téma. 

Následující vyšetření i terapie je řazená posloupně v souladu s diagnózou a stavem pacienta. Oceňuji 

logický závěr vyšetření, konfrontovaný navíc se standarním stavem pacienta po takovém operativním 

zákroku.

Práce je psána srozumitelně, leč v některých pasážích odlišná témata hůře navazují.

Studentka využila všechna vyšetření adekvátní stavu pacienta, včetně testu soběstačnosti. Terapie byla 

vedena komplexně s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pacienta. některé terapeutické techniky mohly být 

zařazeny dříve s větší efektivitou pro pacienta.
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