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1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 
tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Bakalářská práce je velmi obsáhlá a podrobná. Přesto je přehledná a dobře srozumitelná. Po formální stránce je velmi 
kvalitní, citace odpovídají daným normám. Cíle dané práce byly splněny. V seznamu zkratek se některé zkratky 
vyskytují duplicitně: "m -musculus, MO - mobilizace, TENS". V  textu např. na str. 6  se vyskytují pravopisné chyby - 

39, z toho 6 cizojazyčných
54 tabulek, 8 obrázků
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komentář

124 včetně seznamu použité literatury

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Petra Reckziegelová

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou kontuze ramenního kloubu a paže

Cílem práce je teoreticky nastínit problematiku poranění ramenního kloubu a s tím související problémy, včetně metod 
léčení a následné terapie. Praktická část je věnována kazuistice pacienta po úrazu levého ramenního kloubu následkem 
pádu, jeho léčbě a rehabilitačnímu procesu.



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: Mgr. Petra Reckziegelová

vyskytují duplicitně: "m -musculus, MO - mobilizace, TENS". V  textu např. na str. 6  se vyskytují pravopisné chyby - 
"lig. conoideum, lig. trapezoidum", str. 7, 8, 29 "m. subcapularis", str. 74, 107 "Kiblerovi řasy". Speciální část je 
zpracovaná přehledně. Díky tabulkám se v práci dobře orientuje. Při práci s pacientem bylo adekvátně využito všech 
fyzioterapeutických postupů a metod, což potvrzuje i velmi pěkně a podrobně zpracovaná kapitola "Efekt terapie". 
Otázky: Popište fyziologické zapojení svalů při správném stereotypu abdukce v ramenním kloubu, včetně m. levator 
scapulae a m. quadratus lumborum. Popište posilovací techniky PNF, kterých bylo využito při práci s pacientem, Pomalý 
zvrat a Výdrž - relaxace - aktivní pohyb.
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