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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kolenního kloubu

Hlavním cílem této práce je přiblížit fakta týkající se TEP kolenního kloubu a vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta 

s touto diagnózou.
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Bakalářská práce splnila stanovené cíle. Studentka však práci řádně nekonzultovala. Převažují monografie staršího data vydání v českém 

jazyce a počet článků je nedostačující. Část kapitoly 2.3.5.1 týkající se fyzikální terapie je rozsahem nedostačující. V tabulkách č. 14 a 15 jsou 

použita různě velká písmena v nadpisech (vstupní/ výstupní/ kontrolní).

V 1. a 3. terapeutické jednotce popisujete PIR na m. tensor fasciae latae, ačkoliv dle vyšetření je tento sval zkrácený. Ve výsledném 

kineziologickém vyšetření pak uvádíte, že už zkrácený není. Je možné použít PIR na ošetření zkrácených svalů?

Otázka k obhajobě:

Který použitý terapeutický postup považujete za nejefektivnější? Bude se moci pacientka vrátit k původním sportovním aktivitám?

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).

velmi dobře


