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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr.Irena Novotná

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře proximální části humeru řešené osteosyntézou

Hlavním cílem této práce bylo zorientování se v odborné literatuře k dané problemtice. Ověřit si schopnosti práce s 

pacientem, jeho vyšetření a následným zhotovením závěrů, návrhu terapie a jejího provedení. 
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Připomínky:  - str. 34, kap. 3.3 Vstupní kineziologický rozbor -  Aspekční vyšetření - Pohled zezadu: uvádíte symetrii 

výšky dolních úhlů lopatek, ale pak i následnou asymetrii výšky ramen - pravé rameno výše? Dále chybí jakákoliv 

zmínka o jizvě a hematomu, který se dále vyšetřuje palpací.                                                                                 - 

na str. 36, Palpační vyšetření - uvádíte PHK v normotonu a LHK spíše v hypotonu. Ale na str. 52, kap. 3.6 Výstupní 

kineziologický rozbor - Palpační vyšetření - uvádíte LHK v normotonu a PHK spíše v hypotonu.                                                                                                                                                                     

Otázky k zodpovězení při obhajobě:  - str 20, kap. 2.1.1.6.2 Kinematika ramenního kloubu - které svaly provádějí 

pohyb flexe ramenního kloubu? Uvádíte zde m. biceps brachii caput breve.                                                                                                                                                           

- str. 28, kap. 2.2.5 Rehabilitace - uveďtě  další možní techniky v rehabilitaci pro zvýšení rozsahu.                                                   

- str. 54, kap. 3.6 Výstupní kineziologický rozbor - Palpační vyšetření - proč vyšetřujete joint paly žeber, ale ve 

vstupním vyšetření ne?                                                                                                                                                       

- str. 45, kap. 3.5.3 Návštěva č.3 - Prosím o vysvětlení techniky PIR  na protažení do abdukce v ramenním kloubu v 

sedě.                                                                                                                                                               - 

Jaký je rozdíl mezi technikou PIR a technikou PIR s následným protažením?

velmi dobře




