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Cílem této bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky o diagnóze stav po transfemorální amputaci a zaznamenat 

efekt vybraných postupů v rámci kazuistiky fyzioterapeutické péče.
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Předložená práce je velmi dobře zpracovaná. Cíle práce byly zvoleny výborně, autorka je beze zbytku splnila, aniž by 

zabíhala do zbytečných detailů, které by práci mohly učinit nepřehlednou. Samotný přístup k pacientce během terapií byl 

velmi empatický a pečlivý. Se stejnou pečlivostí byla zpracovaná i speciální část. Otázka: Jaký typ kondičního tréninku byste 

doporučila této konkrétní pacientce?
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