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Cíl práce:
Cílem této práce bylo seznámení se s teoretickými poznatky týkající se fraktury distálního radia a vypracování kazuistiky pacienta s touto diagnózou.
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5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:
Studentka docházela na pravidelné konzultace, na jakékoliv připomínky reagovala a vždy je ihned zapracovala, její přístup byl velmi aktivní. Práce má
logickou strukturu, zejména chválím výběr a popis jednotlivých fyzioterapeutických technik. Jedinou drobnou výtku mám k úplné absenci obrázků.
Otázka č. 1: Jaká z použitých fyzioterapeutických technik měla u pacientky největší efekt a proč? Otázka č. 2: Byla by pro pacientku vhodná lázeňská
léčba? Jaké lázně byste případně pacientce doporučila?
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