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2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x
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volba vyšetřovacích technik, provedení a jejich zápis x
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úroveň zhodnocení práce ve vztahu k současným poznatkům x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polytopní vertebrogenní algický syndrom

Cílem této práce bylo shrnout teoretické poznatky o problematice vertebrogenního algického syndromu a zpracovat kazuistiku 

jednoho pacienta s touto diagnózou.

Obecná část z mého pohledu odpovídá obsahově i rozsahem bakalářské práci. Ovšem po stránce stylistické bych vytkla 

chyby ve formátu odkazů na citované zdrojové dokumenty, které neodpovídají normě ISO ČSN 690. V textu jsou odkazy na citace 

uvedeny jen někde a pouze číselnou formou používanou v literatuře staršího data. Dále nacházím v textu chybějící slova ve větách, 

chybnou větnou stavbu, nesprávné tvarosloví a formulace slov. V obsahu nejsou uvedeny všechny kapitoly

Speciální část je zpracována velmi podrobně, je dobře strukturovaná a lépe stylisticky zracovaná než část obecná. Jistým nedostatkem 

shledávám nesprávné umístění pojmenování tabulek, které neodpovídá formálním požadavkům zadaným pro bakalářské práce FTVS. 

Dalším nedostatkem jsou chybějící odkazy na zdroje, podle kterých je provedeno vyšetření uváděné v tabulkách. Vyšetření 

hypermobility by pro jednotnost zpracování mělo být formátováno také do tabulky. 

Ve vyšetření však nekorelují zjištěné rozsahy pohybu měřené goniometricky podle SFTR s vyšetřením zkrácených svalů.

Otázky pro obhajobu:

1. Ve speciální části práce nekoreluje goniometrické vyšetření rozsahu pohybu s vyšetřením zkrácených svalů. Vysvětlete, jak je možné 

vyhodnotit, např. u naměřeného pasivního rozsahu pohybu hlezna podle SFTR (S 25 - 0 - 35), zkrácení m. gastrocnemius st. 2?

2. Co byste doporučila pacientce na základě proběhlých terapií a vyšetření pro udržení stavu a praktické využití v běžném životě?
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Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. 


