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stylistická úroveň textu X

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
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Mgr. Petra Slezáková

Eliška Rindová

Mgr. Kateřina Maršáková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního křížového vazu

Cílem práce je teoretické a praktické zpracování problematiky plastiky předního křížového vazu, včetně zpracování kazuistiky a 

průběhu fyzioterapeutické péče.
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ostatní

stupeň hodnocení

Ze zápisu SFTR  kol.kl. vyplývá, že pacient má 10° hyperextenzi, přestože má kol.kl.  v semiflexi?Na straně 46 uvádíte, že pravý          m. 

quadriceps fem. je větší ,ikdyž je hypotonický? U jednotlivých terapií se rozchází údaj o dnech od operace.Opravdu je možné, aby se 

svalová síla za měsíc terapií zlepšila na stupeň 5 a pac. tak byl úplně symetrický? Ve výstupním zápisu SFTR kyčelního kloubu  jsou 

rotace menší než u vstupního. Je opravdu možné za 9 terapií změnit všechny patologické pohybové stereotypy?
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8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne:  14.6.2021 Mgr. Petra Slezáková

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