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Cílem této bakalářské práce bylo popsat problematiku fyzioterapeutických postupů u pacientky s diagnózou stav po fraktuře
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Bc práci je popsaná obecná kineziologie HK, traumatologie a možné terapeutické metody cíleně na danou dg. Ve speciální
části předkládá studentka kazuistiku pacientky, kde postrádám název této kapitoly.V kapitole 3.7 porovnala vstupní a
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