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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního křížového vazu

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního křížového vazu v kolenním kloubu 

během souvislé odborné praxe na Rehabilitačním oddělení ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Součástí je také komplexní teoretické 

uvedení do tohoto tématu.
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Bakalářská práce splnila stanovené cíle. Studentka však práci řádně nekonzultovala. Převažují monografie staršího data vydání a počet 

článků je nedostačující. Seznam tabulek je nesprávně zařazený před seznamem použité literatury. 

Chybí datum vstupního a výstupního kineziologického rozboru (KR). Dle SFTR zápisu ve vstupním KR je v operovaném kolenním kloubu 

hyperextenze 10 stupňů. V závěru KR pak ale uvádíte, že pacientovi do plné extenze chybí 10 stupňů. Vysvětlete, prosím. 

V závěrečném KR popisujete správný timing svalů u všech vyšetřených pohybových stereotypů, ačkoliv výše je zaznamenáno zkrácení 

m. quadratus lumborum, m. iliopsoas a flexorů kolenního kloubu. Je tedy v takové situaci možné provést pohybový stereotyp správně?

Otázka k obhajobě:

Jaká je podle Vás prognóza tohoto pacienta? Bude se moci vrátit k původnímu zaměstnání a volnočasovým 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), kdy výsledná shoda je 44% . Jedná se o shodu obecných pasáží práce (nadpisy, názvy kapitol 

apod.) a pasáží v obecné části práce, kde jsou všechny zroje řádně citovány. Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí 

elektronické dokumentace diplomové práce (SIS).
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