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1. Při vstupním i výstupním kineziologickém vyšetření popisujete postavení pánve pacientky při sedu na vozíku, které 

jste ovlivňoval zj. PIR m. Quadratus lumborum dx., ale které se během terapie nijak zvlášť nezměnilo. Uvažoval jste 

během terapie i o další možné korekci sedu na vozíku. Pokud ano, jaké? 2. V teoretické části práce popisujete možné 

metody z oblasti fyzikální terapie na ovlivnění spasticity. Vaše pacientka během rehabilitačního pobytu žádnou neměla. 

Jakou metodu by jste doporučil? 
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spastická paraparéza na podkladě intradurálního 

meningeomu.

Zpracování teoretických poznatků diagnózy spastická paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu a na jejich 

základě praktické vypracování postupu fyzioterapeutické péče u pacienta s touto diagnózou.



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 1.5 2019 Kolářová Kateřina

1. Při vstupním i výstupním kineziologickém vyšetření popisujete postavení pánve pacientky při sedu na vozíku, které 

jste ovlivňoval zj. PIR m. Quadratus lumborum dx., ale které se během terapie nijak zvlášť nezměnilo. Uvažoval jste 

během terapie i o další možné korekci sedu na vozíku. Pokud ano, jaké? 2. V teoretické části práce popisujete možné 

metody z oblasti fyzikální terapie na ovlivnění spasticity. Vaše pacientka během rehabilitačního pobytu žádnou neměla. 

Jakou metodu by jste doporučil? 

výborně

podpis




