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Bakalářská práce s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 

cervikokraniální syndrom je zpracovaná samostatně s minimální korekcí. Teoretická část je 

obsahově zaměřena na anatomii krční páteře a na kapitolu bolesti hlavy. Předmětem 

teoretické části by vedoucí očekávala zařazení popisu terapeutických možností s důrazem na 

fyzioterapii a fyzikální terapii. Terapeutické postupy ve speciální části jsou často nad rámec 

Bc. studia, bylo by vhodné tyto postupy zde citovat. (  mobilizace žeber dle Mojžíšové,  

automasáž m. levator scapulae za pomoci lakrosového míčku......)

V praktické části je zpracována kazuistika pacienta s CC syndromem s traumatologickou 

etiologií. V kineziologickém rozboru postrádám vyštření palpací oblast Cp, hrudní části páteře 

a hlavy. Na str. 25 je uvedeno "šíjové svaly ve spasmu". Prosím o konkrétní údaj o hypertonu 

šíjových svalů. Dále pak při obhajobě doplňte konkrétní popis dynamiky Cp. 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Irena Opatrná Novotná

Cílem této práce je seznámit se s problematikou nejen CC syndromu jako takového, ale i s 

ostatními častými sekundárními bolestmi hlavy. O tom, jak je efektivně rozlišovat, a jedná-li 

se o funkční problematiku jak k nim také z fyzioterapeutického hlediska přistupovat.

Stefan Kranjčević
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikokraniální

syndrom

odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci; nízký počet literárních zdrojů 

práce je psána čtivou formou s výskytem mnoha překlepů a gramatických chyb 
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