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1. Všeobecná charakteristika 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou fraktur hlezenního kloubu, je 
členěna jako část teoretická a speciální dle pokynů pro zpracování závěrečné 
bakalářské práce.  

V části teoretické se autor věnuje popisu anatomie a kineziologie hlezenního kloubu, 
dále biomechaniky hlezna a funkci klenby nožní, shrnuje traumatologii hlezenního 
kloubu a představuje různé typy klasifikací, možnosti terapeutického řešení, jak 
chirurgikého, tak následné fyzioterapie. V části speciální je představen 
fyzioterapeutický přístup u pacientky po trimalleolární fraktuře hlezenního kloubu 
řešené osteosyntézou.  

Práce je v rozsahu 73 stran čistého textu a obsahuje 5 příloh. Autor v práci vychází 
z 43 literárních pramenů, z čehož je 10 cizojazyčných.  

 
2. Hodnocení práce 

Zvolené téma práce bylo z hlediska náročnosti zpracování průměrné. 

Přístup studenta ke zpracování tématu byl samostatný a prokázal výbornou orientaci 
v problematice. Práce je sestavena s logickou návazností. Kladně hodnotím 
přehledný popis typů osteosyntéz a popis možností fyzioterapie u jednotlivých typů. 
Široce je popsána biomechanika hlezenního kloubu a klenby nožní, což je dobrým 
podkladem pro následující kapitoly popisující terapii.  

Speciální část prokazuje schopnost tvorby dobrých závěrů, použité metody jsou plně 
relevantní k diagnóze a stavu pacientky a zahrnují celou šíři terapeutických možností. 

Formální a stylistická úprava práce je na výborné úrovni, zejména přehledné 
zpracování výsledků práce do tabulek, komplexní zhodnocení efektu terapie a 
doplnění fotodokumentací. Cíle práce byly splněny bez výhrad. 

 

Po obsahové stránce nemám zásadních připomínek, mám však následující dotaz: 

• Jaké jsou možnosti použití mobilizačních technik u pacientů s osteosyntézou 
hlezenního kloubu? Příp. jak byly tyto techniky využity i vaši pacientky? 

 



3. Závěr 

Předložená bakalářská práce prokazuje předpoklady autora k samostatné práci a 
jednoznačně doporučuji k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby navrhuji 
klasifikovat práci jako výbornou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V  Praze, 13.5.2011     Mgr. Agnieszka Kaczmarská, Ph.D. 
 
 
 


