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Předložená  závěrečná bakalářská práce  na téma „Kazuistika pacientky po 
polytraumatu, po operaci bederní páteře a s vertebrogenním algickým 
syndromem krční páteře “ je zpracována na 82 stranách textu, za použití 42 
literárních a jiných zdrojů, 7 stran tvoří přílohový materiál.

Práce je systematicky členěna do šesti kapitol, přičemž zahrnuje 2 oddíly – část 
teoretickou a část praktickou, v souladu s požadavky, které jsou na závěrečné 
bakalářské práce kladeny.

V teoretické části autorka zpracovává tématiku měkkých tkání, jizvy, rány a 
hojení, věnuje se vyšetřovacím postupům vzhledem k jizvě obecně a především 
z pohledu fyzioterapie. Volba témat pro teoretickou část byla správná, autorka 
nepopisuje běžně známé skutečnosti vzhledem k diagnóze pacientky, se kterou 
pracovala, ale vybrala si ke zpracování zajímavou a aktuální tématiku. 
Zpracování této části je na velmi dobré úrovni, ukazuje na schopnost autorky 
pracovat s literaturou. Rozsah uvedené části je plně vyhovující charakteru práce.

V části speciální je podána kazuistika pacientky, se kterou studentka během 
souvislé praxe pracovala. Je popsané vstupní vyšetření, návrh terapeutického 
programu, který studentka realizovala v praxi a následně provedla vyhodnocení 
efektu terapie. Zpracováním této části  studentka prokázala, že je schopna 
provést základní kineziologickou analýzu, na základě klinické rozvahy stanovit 
a aplikovat odpovídající terapeutický program, včetně závěrečného vyhodnocení 
efektu terapie. Speciální část je popsána mimořádně pečlivě, jasným, zcela 
srozumitelným jazykem.

K práci nemám žádné připomínky – jak po formální tak obsahové stránce.



Dotaz pro obhajobu:
Pohovořte o aplikaci autoterapeutických postupů vzhledem k jizvě, 
uveďte i vlastní zkušenosti z praxe.

Závěr:
Předložená závěrečná bakalářská práce Anny Kociánové splňuje plně 
požadavky, které jsou na práce tohoto charakteru kladeny. Doporučuji proto 
komisi pro SZZK předloženou práci přijmout k obhajobě a navrhuji hodnocení 
stupněm výborně

v Praze 22.4. 2011

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
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