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Cíl práce:
Cílem této práce bylo zpracování kazuistiky pacientky s multiorgánovým
selháním nejasné etiologie a onemocněním Covid-19 v anamnéze. Shrnout aktuální teoretická východiska vybraných
diagnóz vztahujících se ke zpracovávané problematice
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5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:
Autorka práce si zvolila velmi zajímavé a aktuální téma. Kazuistika je zpracovaná u 59leté pacientky s anamnézou onemocnění Covid19. Dále pak pacientka byla po septickém šoku s MODS nejasné etiologie.
Bakalářská práce je systematicky členěna do základních fakultou stanovených kapitol. Velmi oceňuji i kapitolu závěr, kde se studentka
snaží nastínit několik dalších témat, která korelují s fyzioterapeutickou péčí u dalších komplikaci onemocnění Covid-19. K formální
stránce práce a rovněž k přístupu studentky, která byla nad míru pečlivá a samostatná, nemám žádných
připomínek.
Otázka k obhajobě: uveďte , jaký vliv může mít tzv. senzorická stimulace u pacientů v umělém spánku.

Autorka práce si zvolila velmi zajímavé a aktuální téma. Kazuistika je zpracovaná u 59leté pacientky s anamnézou onemocnění Covid19. Dále pak pacientka byla po septickém šoku s MODS nejasné etiologie.
Bakalářská práce je systematicky členěna do základních fakultou stanovených kapitol. Velmi oceňuji i kapitolu závěr, kde se studentka
snaží nastínit několik dalších témat, která korelují s fyzioterapeutickou péčí u dalších komplikaci onemocnění Covid-19. K formální
stránce práce a rovněž k přístupu studentky, která byla nad míru pečlivá a samostatná, nemám žádných
připomínek.
Otázka k obhajobě: uveďte , jaký vliv může mít tzv. senzorická stimulace u pacientů v umělém spánku.

6. Prohlášení vedoucího práce:
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).

7. Doporučení bakalářské práce k obhajobě:

ano

8. Navržený klasifikační stupeň:

výborně

V Praze dne: 15.6.2021

Opatrná Novotná
podpis vedoucího práce

