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Zhodnocení formálního zpracování bakalářské práce: Rozsah práce: 76 stran textu + 5 příloh. 

Práce obsahuje 23 tabulek, 4 obrázky. Práce je členěna do šesti kapitol včetně seznamu 

literatury a příloh. Práce obsahuje 41 literárních zdrojů, z toho 10 zahraničních a 9 

internetových. Řazení kapitol, textu, příloh a tabulkové zpracování je přehledné, práce splňuje 

požadavky kladené na formální stránku práce. 

 

Zhodnocení věcného obsahu bakalářské práce: Práce je dělená na část teoretickou a 

praktickou. Část teoretická se věnuje anatomii a kineziologii ramenního kloubu, artróze 

obecně i se zaměřením na ramenní kloub, reverzní endoprotéze ramenního kloubu a také 

popisuje možnosti rehabilitace u těchto stavů. V této části chybí řádné rozdělení aloplastik 

ramenního kloubu, indikace jednotlivých druhů náhrad a dále detailnější popis biomechaniky 

reverzní endoprotézy ramenního kloubu. Velice dobře a pečlivě jsou zde popsány základní 

zásady, postupy, rehabilitační techniky a možnosti fyzikální terapie. Praktická část pojednává 

o kazuistice pacientky s implantovanou reverzní TEP ramenního kloubu z důvodu 

pokročilého stupně artrózy, kde je rozebráno vstupní vyšetření, devět terapeutických jednotek, 

výstupní vyšetření a závěrečné zhodnocení efektu terapie. Tato část je velmi pečlivě 

zpracována, důsledně je navržen rehabilitační plán a je dobře sledován průběh celé terapie. 

Pouze v souhrnném krátkodobém plánu je plánováno zvýšení ROM, protažení zkrácených 

svalů a posílení oslabených svalů jen v oblasti ramenního kloubu, i když dle vyšetření byla 

omezení i v oblasti loketního kloubu a zápěstí. Avšak u jednotlivých terapeutických jednotek 

jsou tyto oblasti již zahrnuty do krátkodobého plánu.  Ze zhodnocení efektu terapie vyplývá 

zlepšení zdravotního stavu pacientky a splnění cílů terapie. Studentka seřadila celou práci 

velmi přehledně, text je čtivý a s minimem překlepů.  

 

Otázky k zodpovězení:  

1. Jaké jsou tři základní druhy aloplastik ramenního kloubu?  

2. Z jakého důvodu je preferována reverzní endoprotéza před anatomickou endoprotézou 

ramenního kloubu?   

 

Tato práce splňuje požadavky kladené na zpracování bakalářské práce, a proto ji doporučuji k 

obhajobě. Jako hodnocení navrhuji velmi dobře.  
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