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Jméno a příjmení studenta: Filip Kalousek
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Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
ID studia: 596838

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subdurálním
hematomu rezultujícím v levostrannou hemiparézu

Pracoviště práce: Fyzioterapie (51-500400)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. Barbora Heřmánková
Oponent(i): PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.

Datum obhajoby: 17.05.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Student prezentoval cíle, metodické postupy a výsledky své
bakalářské práce. Po prezentaci byl posudek vedoucí práce přečten v
plném znění a oponentka seznámila komisi se svým hodnocením.
Student po té zodpovídal na dotazy, které byly položeny v obou
posudcích.

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Vomáčková – 1) byla zkontrolovaná vyšší shoda v Theses.cz –
jednalo se zejména o informace v teoretické části, ve které byla
popisována základní anatomie, která je standardně citována; ve
speciální části již byla shoda v obvyklém rozsahu; 2) na základě
nastudované současné literatury, kterou fyzikální terapii byste
doporučil jako vhodnou?;
Nováková – 1) „pacient nebyl schopen si pamatovat“; 2) nešťastné
vyjádření „že pacient měl nejvyšší stupeň svalové síly 3 –
vyšetřováno i na paretických končetinách?;
Maršáková – 1) nevyšetřena spasticita vs. popsán hypertonus
vyšetřovaný palpací; 2) rozdíl paličkovité prsty vs. kladívkovité
prsty;

V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta,
schopnost prezentovat, diskutovat výsledky předložené práce a
odpovědi na dotazy kladené jednotlivými členy komise. I přesto, že
komise přihlédla k obtížné epidemické situaci při realizaci souvislé
odborné praxe studenta v roce 2021, požaduje doplnění jako
ERRATA kapitoly 1.8. Rehabilitace po CMP o aktuální zahraniční
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zdroje popisující terapeutické přístupy/postupy u pacienta po CMP
včetně referenčního seznamu dle požadavků kladených na bakalářské
práce. Obhajobu bakalářské práce uzavírá celkovým výsledkem
dobře.

Výsledek obhajoby: dobře (3)

Předseda komise: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. ............................

Členové komise: Mgr. Kateřina Maršáková ............................

 PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. ............................

 PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. ............................
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