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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Mgr. Irena Novotná

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické 

péče o pacienta po TEP levého kolenního kloubu během souvislé odborné praxe na oddělení ORFM v ÚVN a 

zpracování teorie související s touto diagnózou. 

22,0,5

34

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP kolenního kloubu 

62

Připomínky:

Předložená bakalářská práce na téma" Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP kolenního kloubu 

" je zpracovaná na 62 stranách textu za použití 34 literárních zdrojů. Studentka v práci v souladu s požadavky 

na bakalářské práce studijního oboru fyzioterapie člení práci na 4 kapitoly. V kapitole Teoretická část podává 

informace o anatomii, o kineziologii kolenního kloubu, o gonartróze, endoprotéze kolenního kloubu a následné 

rehabilitaci. Hlavním cílem práce je  zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP levého 

kolenního kloubu během souvislé odborné praxe na oddělení ORFM v ÚVN a zpracování teorie související s 

touto diagnózou. Tento cíl práce studentka splňuje celkem odpovídajícím způsobem, nebot práci zpracovala 

naprosto samostatně. Konzultac nevužila. Práce splňuje základní požadavky, které jsou na bakalářské práce 

kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout práci. Vysvětlete pojem:  uni kompartmentální náhrada, 

popište její indikace a možné komplikace.Popište komplikace související s aktivní jizvou. Zdůvodněte, proč 

jste neprováděla terapii patologické bariery v oblasti Chopartova kloubu a Lisfrankova klubu.
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