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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

20/1 0/0

tabulky obrázky grafy přílohy

15 0 0 3

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

samostatnost diplomanta při zpracování práce x

stupeň splnění cíle práce x

úroveň práce s literaturou včetně citační normy x

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) x

stylistická úroveň textu x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

kvalita zpracování obsahu teoretické části x

logická stavba práce a vyváženost kapitol x

volba vyšetřovacích technik, jejich provedení a zápis x

volba terapeutických technik, jejich provedení a zápis x

schopnost zhodnocení efektu terapie a interpretace výsledků kazuistiky x

zhodnocení práce ve vztahu k současným poznatkům x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

V seznamu literatury nejsou publikace správně citovány. Bylo použito více monografií než aktuálních článků.
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Katřina Dvořáčková

Mgr. Michaela Stupková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře halluxu

 Cílem této práce je popsání teoretických poznatků z oblasti anatomie, kineziologie, traumatologie a následné rehabilitace v oblasti 

nohy. Cílem speciální části je zpracování kazuistiky pacienta po fraktuře halluxu.

73/69

34

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

1/12

stupeň hodnocení

Autorka práce v teoretické části popisuje běžnou anatomii a kineziologii dané oblasti, dále pak mechanikou chůze i běhu a 

nestandardně také možným zřetězením poruch z oblasti nohy.

Oceňuji komplexní přístup k pacientotrupkovi v rámci vyšetření i terapie. Studentka na základě výsledků vyšetření stoje, provedla i 

vyšetření trupové stability, které přímo nesouvisí s aktuální diagnózou pacienta.

V teraii pacienta byly využity dostupné techniky jak analytické tak i komplexní (včetně PNF). 



6. Prohlášení vedoucího práce:

7. Doporučení bakalářské práce k obhajobě: ano
        ano           

s výhradou
ne

8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 18.6.2021

podpis vedoucího práce

Otázky: 1. Ve vyšetření uvádíte, že v oblasti nohy jste našla trigger pointy. Mohla byste specifikovat jejich množství a lokalizaci? 2. 

Pokud by byl pacient po úrazu nohy nucen odlehčovat, doporučila byste mu chůzi o jedné FH?

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).

výborně-velmi dobře


