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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Mgr. Dita Hamouzová

Andrea Kohútová

Mgr. Petra Reckziegelová

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transfemorální amputaci

Zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné nadkolení amputace a shrnutí teoretických podkladů 

k práci formou rešerše.

Bakalářská práce splňuje cíle, které si studentka v úvodu zvolila. Teoretickou část pečlivě zpracovala formou rešerše z české i zahraniční 

literatury. V praktické části volila vhodné fyzioterapeutické postupy ke zlepšení stavu pacienta. K dalšímu rozšíření péče by byla vhodná 

cvičení na žíněnce i ve vyšších, například vývojových, polohách a nácvik vertikalizace z nízkých poloh z důvodů možnosti pádu. V práci se 

vyskytují překlepy, špatné číslování kapitol a popisy tabulek. I přes tyto nedostatky je práce ucelená, obsahově dostačující a formou 

splňující bakalářskou prací. Otázky: 1. Existují nějaká kritéria dostupnosti protézy pro pacienty po amputaci DK? 2. Jaké další možnosti 

rehabilitační péče by měl pacient využít k průpravě chůze s protézou?

43
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Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. 


