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počet všech literárních pramenů

monografie ostatní
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tabulky obrázky grafy přílohy

21 4 0 0

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

úroveň práce s literaturou včetně citační normy x

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) x

stylistická úroveň textu x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

kvalita zpracování obsahu teoretické části x

logická stavba práce a vyváženost kapitol x

volba vyšetřovacích technik, jejich provedení a zápis x

volba terapeutických technik, jejich provedení a zápis x

schopnost zhodnocení efektu terapie a interpretace výsledků kazuistiky x

zhodnocení práce ve vztahu k současným poznatkům x

Cílem práce je zpracování teoretických poznatků o diagnóze fraktura pately a podrobné zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o 

pacienta s danou diagnózou.
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktura levé pately

Jednou z terapeutických technik je uváděno "manuální uvolňování měkkých tkání", které nené jasnou terapeutickou technikou. 

Podobně i v cílech terapie je ovlivňění měkkých tkání, což je velmi nespecifické.
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ostatní
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V teoretické části se autor detailně rozepisuje o kinetice kolenního kloubu, chybí zde však patokineziologie pohybu ve vztahu k 

poranění patelly a funkční vztah k dalším segmentům.

Název kapitoly EBM není zcela vhodný pro obsah dané kapitoly. Fyzikální terapie není podpořena jakýmikoliv důkazy (EBM). Kapitolu s 

názvem diagnóza by bylo vhodné upřesnit, či použít název diagnostika.

V kineziologickém rozboru postrádám vyšetření kloubní vůle proximálních segmentů jako např. SI , vzhledem k tomu, že uvádíte 

asymetrii pánve a zatížení DKK. V závěru vyšetření je blokáda SI uvedena, ale v terapii se jí nezabýváte. Není popsáno vyšetření 

svalového tonu.



4. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

6. Prohlášení oponenta práce:
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8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 

podpis oponenta práce

Některé formulace v teoretické i praktické části práce jsou ne zcela jasné a přesné. V textu se objevuje nespisovné slovo, není zcela jsné 

proč je pro rozsah pohybu využívaná anglická zkratka ROM, atd. V popisu anamnézy jsou formální chyby (nedodržen daný formát 

práce)    Otázky: 1. Vysvětlete, prosím: Na str. 17 v kap. 2.3. hovoříte o poškození pately. Není zcela jsné, jaké poškození je tím myšleno. 

2. Jako jedna z terapeuticých technik je uvedeno "manuální uvolňování měkkých tkáníů, dále pak zmiňované i jako "nespecifické 

uvolňování měkkých tkání". Mohl byste toto rozvést? 3. V rámci kineziologického rozboru jste vyhodnotil dobrou funkci HSSP, na druhé 

straně, ale velmi špatný dechový stereotyp. Můžete toto vysvětlit?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. 
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