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2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x
* vstupní údaje a jejich zpracování X
* použité metody X
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logická stavba práce X
práce s literaturou včetně citací X

adekvátnost použitých metod X
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4. Využitelnost výsledků práce v praxi: průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

odpovídá požadavkům kladeným na Bc. práci

Studentka přistupovala k řešení tématu bakalářské práce svědomitě.Téma, které si v roce 2011 zvolila, je 
tradiční, nemocní s touto dg. patří ke stálým zákazníkům fyzioterapeutických pracovišť. Zpracování vlastní 
práce hodnotím dobře. Práce je logicky členěna do kapitol: Úvod, Část obecná, Část speciální,Závěr. V 
obecné části autorka popisuje anatomické struktury kolenního kloubu,biomechaniku kolenního kloubu,  
kliniku onemocnění osteoartróza. Nedílnou součástí této obecné části jsou poznatky týkající se gonartrózy 
a její terapie. V této teoretické části jsou velmi zajímavé poznatky. Je proto škoda, že některé údaje svou 
snahu znehodnocují chaotickým, někdy i nelogickým řazením. Rovněž tak text kazí místy chybné 
řádkování. Ve speciální části  autorka předkládá kazuistiku pacientky po implantaci unikondylární 
endoprotézy kolenního kloubu. V kapitple 4 Závěr studentka hodnotí  úspěchy své práce.  
Fyzioterapeutické postupy a metody , které studentka zvolila jsou adekvátní. Význam této práce spatřuji 
pouze v oblasti praktické. I přes uvedené nedostatky práce odpovídá požadavkům na tento typ prací, a 
proto ji doporučuji k obhajobě 
Otázky:Str. 41 - Vyšetření pánve palpací. Trendelenburgův příznak je oboustanně negativní - popište jak 

uvedená vyšetření spolu souvisí. Str. 69 - vysvětlete cvik "posilování m. gluteus med.  a adduktorů".Str. 70 - 

popište cíle metody PIR. 

Str. 76 - Upřesněte relaxační techniku : kontrakce - relaxace  z konceptu PNF  pro uvolnění mm. trapezii

stupeň hodnocení
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