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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu.

Cílem této práce je zpracování kazuistiky pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu při souvislé odborné praxi a sepsání 

teoretických informací o tomto tématu. 
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podpis vedoucího práce

Studentka bakalářskou práci opravila samostatně, využila i konzultace. Práce z hlediska stylistické úrovně textu je průměrná. Zajímalo 

by mě, jaké další fyzioterapeutické metody by jste využila pro dlouhodobou spolupráci s pacientkou.

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).
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