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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

4/1 0/0

tabulky obrázky grafy přílohy

44 2 0 4

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

samostatnost diplomanta při zpracování práce x

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

ostatní
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se spastickou kvadruparézou a stavem po subarachnoidálním krvácení

Cílem této bakalářské práce je v části obecné seznámení s tématem dětské mozkové obrny a v části speciální zpracování kazuistiky 

pacientky s touto diagnózou zahrnující vlastní vyšetření, ošetření a prokázání dostačující znalosti a schopnosti v oboru.

122/139

75

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

19/51

stupeň hodnocení

Práce je logicky sestavena v kapitolách definujících charakteristiku onemocnění a popisující epidemiologii, incidenci, etiopatogenezi, 

klinický obraz spastické parézy, klinické vyšetření hodnotící stav pacienta, terapii a léčbu, komplikace parézy v chronickém stádiu a 

farmakologii. Zvláštní pozornost je věnována fyzioterapeutické péči, vyšetřovacím metodám, fyzioterapeutickým metodám a 

postupům, terapii fyzikální terapií, ergoterapií i režimovými opatřeními. Volba rozsahu a obsah jednotlivých kapitol převyšuje nároky 

bakalářské práce.

Zvolené vyšetřovací techniky v rámci vstupního i výstupního kineziologického rozboru odpovídají znalosti bakalářského studijního 

programu. Jejich volba je adekvátní k diagnóze a jejich zápis obsahuje správnou lokalizaci, provedení i autora.

Použité terapeutické techniky jsou vhodně zvoleny a vypovídají o komplexnímu přístupu při terapii pacienta (respirační fyzioterapie, 

PIR, PIR s protažením, AGR, techniky pro úpravu napětí měkkých tkání, mobilizační techniky, systematické (PNF, senzomotorika, 

aktivace HSS) i analytické posilovací techniky a techniky pro úpravu základních pohybových stereotypů, ADL a nácviku soběstačnosti. 

Součástí navržené i provedené terapie je i LTV na přístrojích, prostředky fyzikální terapie a ergoterapie; v rámci jednotlivých 

terapeutických jednotek je uvedena instruktáž a zadání autoterapie.

Zhodnocení efektu terapie je provedeno v samostatné kapitole 3.7. na 5 stranách textu včetně uvedení přehledných tabulek 

vypovídající o efektu terapie a grafem doplňující hodnocení subjektivní volní hybnosti. 

Kvalita zpracování teoretické části odpovídá nárokům bakalářské práce; teoretická část je zpracována na 41 stranách textu; kapitola 

2.3. Efekt terapeutických přístupů velmi pečlivě reflektuje aktuální poznatky terapeuticích přístupů/postupů použitých v klinickém 

prostředí (str. 35-41). 



zhodnocení práce ve vztahu k současným poznatkům x

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

5. Prohlášení vedoucího práce:

6. Doporučení bakalářské práce k obhajobě: ano
ano s 

výhradou
ne

7. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 16. května 2022.

V závěru práce jsou vyhodnoceny cíle práce a je zde uveden i návrh doplňující terapie, jež vychází z rešerše literatury založené na EBM 

uvedené v teoretické části práce.

PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.

Studentka svou práci zpracovala samostatně, na všechna doporučení v rámci konzultací dokázala během zpracovávání práce 

zareagovat. Slečna Karolína Valová prokázala schopnost samostatné práce na bakalářské úrovni a to při precizním zpracování 

teoretické části a současně i svým přístupem, volbou vyšetřovacích a terapeutických přístupů v rámci klinické péče o pacienta. Na 

práci velmi pozitivně hodnotím vysoký počet použité literatury a precizní záznam terapeutických jednotek. Otázky: Jaké použité terapii 

přisuzujete nejvýznamnější efekt v rámci zvýšení volní pohyblivosti pacienta?

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

byla hodnocena testem similarity (Turnitin, Theses). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické 

dokumentace diplomové práce (SIS).
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podpis vedoucího práce


