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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou reverzní totální endoprotéza ramenního kloubu

Hlavním cílem této práce je seznámení a shrnutí teoretických a praktických poznatků o reverzní endoprotéze 
ramenního kloubu a zpracování kazuistiky pacienta na danou diagnózu.
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stupeň hodnocení

Oceňuji samostatnost autorky při zpracovávání bakalářské práce, dále systematické a logické vyhotovení 
praktické části (kazuistiky). Rešerše je zpracovaná dobře, avšak použité literární zdroje jsou přvážně české. 
Otázky: V krátkodobém terapeutickém plánu máte uvedeno: "nácvik správných pohybových stereotypů s 
využitím metod na neurofyziologickém podkladě (prvky DNS, PNF ruky a lopatky) na oslabené svaly". Proč jste 
metodu DNS nakonec nevyužila a metodu PNF zařadila jen 3x za celou dobu rehabilitace? Jakou pozici z metody 
DNS byste pro tuto pacientku vybrala a jaký by měl být její terapeutický efekt? Jakou diagonálu jste zvolila pro 
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DNS byste pro tuto pacientku vybrala a jaký by měl být její terapeutický efekt? Jakou diagonálu jste zvolila pro 
následující postup, jenž uvádíte v práci: "Stabilizace a posílení oslabených svalů RK vleže na zádech pomocí 
metody PNF (rytmická stabilizace)"?
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