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samostatnost diplomanta při zpracování práce x
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úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) x
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volba vyšetřovacích technik, jejich provedení a zápis x
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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jana Švejdová

Michaela Stupková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transplantaci jater

Hlavním cílem této práce je shrnutí teoretických faktů o problematice transplantace jater a zpracování kazuistiky konkrétní pacientky, 

která transplantaci podstoupila, včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých cílů, sledování průběhu terapie a zhodnocení jejího 

efektu.

87/81

41

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

5/16

stupeň hodnocení

Autorka zpracovala poměrně obsáhle a do hloubky problematiku transplantace jater včetně následné kasuistiky. Terapie pacientky 

byla vždy přizpůsobena jejímu aktuálnímu stavu, který se na konci terapie výrazně zlepšil. Otázky: V počátku terapie jste prováděla 

manuální techniky drenáže dýchacích cest. Mohla byste uvést další drenážní techniky, které by usnadnily vykašlávání v akutním stavu 

pacientky, kdy neměla dostatečnou svalovou sílu?
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8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 28.6.2020

podpis vedoucího práce

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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