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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po akutním respiračním selhání na podkladě pneumonie v kombinaci s plicním 

edémem

Cílem této bakalářské práce je v teoretické části seznámení se s problematikou respiračních onemocnění včetně 

anatomického kontextu, možností léčby a rehabilitace na podkladě EBM. Cílem části speciální je vypracování kazuistiky 

pacienta s akutním respiračním selháním na podkladě pneumonie v kombinaci s plicním edémem.

114/103

58
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odborné články

4/20

ostatní

stupeň hodnocení

V teoretické části místy nižší srozumitelnost textu, nelogické řazení informací příp. jejich opakování. V praktické části více 

drobných nejasností v zápisu terapeutických technik a ve výstupním vyšetření. Jinak oceňuji detailní zpracování obou částí.
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