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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP kolenního kloubu

Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP pravého kolenního kloubu. Součástí 

práce je komplexní teoretické uvedení do tématu.
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stupeň hodnocení

Závěr z vyšetření byl podán velmi uceleně a logicky.

S ohledem na znalosti získané v bakalářském studiu mohli být některé symtomy pacientky řešeny více cíleně.

Zhodnocení efektu terapie mohlo být kritičtější vzhledem k parametrům, které nebyly významně zlepšeny (např. otok kolenního kloubu). 

Návrh na jejich zlepšení by mohl obsahovat efektivnější postupy.

Oceňuji dobře zparcovanou teoretickou část práce, především kapitola kineziologie a bimechanika kolenního kloubu. Otázky: 1. Ve 

vstupním vyšetření uvádíte, že nelze nabrat Kiblerovu řasu v oblasti bérce. Lze využít jinou vyšetřovací techniku ke zjištění míry 

posunlivosti měkkých tkání v této oblasti? 2. Uvádíte, že pacientka měla na začátku terapie rozsah pohybu do flexe v kolenním kloubu 45° 

a byl omezen ostrou bolestí. Jak si představujete průběh terapie na motodlaze, pokud byl nastaven rozsah pohybu 60°?
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podpis vedoucího práce

Oceňuji dobře zparcovanou teoretickou část práce, především kapitola kineziologie a bimechanika kolenního kloubu. Otázky: 1. Ve 

vstupním vyšetření uvádíte, že nelze nabrat Kiblerovu řasu v oblasti bérce. Lze využít jinou vyšetřovací techniku ke zjištění míry 

posunlivosti měkkých tkání v této oblasti? 2. Uvádíte, že pacientka měla na začátku terapie rozsah pohybu do flexe v kolenním kloubu 45° 

a byl omezen ostrou bolestí. Jak si představujete průběh terapie na motodlaze, pokud byl nastaven rozsah pohybu 60°?

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


