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V teoretické části práce oceňuji kapitoly, kde se autorka věnuje kineziologii ramenního kloubu včetně návaznosti na další segmenty HK 

a trupu. V praktické části však mohly být tyto znalosti více uplatněny. Otázky: Techniku PNF jste využila až v poslední terapii, 

domníváte se že by tato technika byla vhodná na aktivaci stabilizátorů lopatek? Jakou techniku při využití PNF byste případně volila?
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Michaela Stupková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po artroskopické operaci ramenního kloubu a sutuře slap léze

Práce je v teoretické části zaměřena na popsání anatomie a kineziologie pletence ramenního, zejména ve vztahu k vzniku SLAP lézí. 

Dále je popsána etiologie vzniku, klasifikace, diagnostika, operační přístupy a následná fyzioterapeutická péče při lézích SLAP. Dalším 

cílem bakalářské práce bylo zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou SLAP léze, s následnou artroskopickou operací a suturou SLAP.
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V teoretické části práce oceňuji kapitoly, kde se autorka věnuje kineziologii ramenního kloubu včetně návaznosti na další segmenty HK 

a trupu. V praktické části však mohly být tyto znalosti více uplatněny. Otázky: Techniku PNF jste využila až v poslední terapii, 

domníváte se že by tato technika byla vhodná na aktivaci stabilizátorů lopatek? Jakou techniku při využití PNF byste případně volila?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. Práce 

byla hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické 

dokumentace diplomové práce (SIS).
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