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V kineziologickém rozboru chybí vyšetření mobility (mobilita na lůžku, vertikalizace do sedu a stoje atd.)
V teoretické části je nedostatečně rozvedená fyzioterapie pacientů po CMP, zcela chybí moderní přístupy 
neurorehabilitace. Pomůcky využívané u pacientů s touto diagnózou jsou zmíněny jen okrajově. 

Dotazy:
1) Při vyšetření pacienta používáte testování úchopů dle Nováka. Znáte nějaké jiné testy, které mají o funkci ruky lepší 
výpovědní hodnotu? Testujícího zajímá nejen izolované nastavení akra pro jednotlivý úchop, ale také motorika celé 
horní končetiny, tzn. zda je pacient schopný daný úchop jako celek realizovat (reaching, příprava úchopu, manipulace, 
uvolnění úchopu).
2) Spasticitu jste hodnotila dle Ashwortha. Jaké jiné škály pro hodnocení spasticity znáte?
3) Jaké znáte terapeutické postupy, které jsou vhodné pro ovlivnění spasticity?
4) Proč jste zařadila korekci stereotypu chůze až do 5. terapeutické jednotky (tedy po týdnu od zahájení terapie)?
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