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Cíl práce:

Teoretické nastínění problematiky 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.

1. Rozsah:

* stran textu
118 (obecná část 35, speciální část 80 stran) 
– plně dostačující

* literárních pramenů (cizojazyčných)

Celkem 39 z toho: česká literatura – 32, 
cizojazyčná – 7 (z toho 5 jako internetové
zdroje), internetové zdroje – 12, 
plně dostačující

* tabulky, grafy, přílohy

Tabulky – 54 s jednotlivými vyšetřeními –
uvedeny v samostatné kapitole v Seznamu 
tabulek na konci práce;
Obrazových příloh – 4 s fotografiemi pacienta 
z průběhu terapie
Obrázků v textu – 8 s anatomií ramenního 
kloubu, příklady Kineziotapingu a příklady 
ortéz ramenního kloubu – uvedeny 
v samostatné kapitole v Seznamu obrázků na 
konci práce; 
Grafy - 0
6 příloh (vč. Informovaného souhlasu a 
Souhlasu EK)
plně dostačující

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti X          - -

* vstupní údaje a jejich zpracování X - -

* použité metody X - -

stupeň hodnocení

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X - - -

samostatnost diplomanta při zpracování 
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:

1) V teorii uvádíte, jak je důležitá během fyzioterapie centrace ramenního kloubu. Jakým způsobem jste 
prováděla centraci u Vašeho pacienta?
2) Při jakých sportech nejčastěji dochází kporanění měkkých struktur ramenního kloubu?

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň Výborně až velmi dobře
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SLOVNÍ HODNOCENÍ
Obecná část je přehledně zpracována na 35 stranách textu a je rozdělena do 8 kapitol v tomto 

pořadí: Anatomie pletence ramenního (včetně cévního a nervového zásobení s názornými obrázky), 
Kineziologie pletence ramenního, Biomechanika pletence ramenního, Syndrom bolestivého ramene, 
Klinický obraz poruch RM, Diferenciální diagnostika syndromu bolestivého ramene, Klinické vyšetření 
bolestivého ramene (vč. anamnézy, aspekce, palpace, aktivní/pasivní hybnosti, speciálních testů pro 
vyšetření jednotlivých struktur ramenního kloubu, neurologického vyšetření), Poranění měkkých 
struktur ramenního kloubu a jejich terapie, kam studentka řadí TMT (vč. míčkování), reflexní terapii
svalů (vč. syntetických metod jako např. PNF, Vojtova reflexní lokomoce), terapie kloubů (mobilizace, 
manipulace), stretching a fyzikální terapie.

V kapitole obecné části Syndrom bolestivého ramene se studentka věnuje syndromu 
rotátorové manžety, jakožto nejčastější příčině bolesti v ramenním kloubu. V této kapitole popisuje 
charakteristiku, patogenezi, etiologii a vyšetření rotátorové manžety pomocí zobrazovacích metod. 
Tyto kapitoly ale nejsou uvedeny jako podkapitoly Syndromu rotátorové manžety, ačkoliv se k této 
diagnóze vztahují. Současně výčet zobrazovacích metod v této kapitole je v textu sice číslován, ale 
jejich uvedení chybí v obsahu práce, stejně jako v kapitole Přehled metod fyzioterapie.

Kapitola Fyzioterapie při lézi rotátorové manžety (součást kapitoly Poranění měkkých struktur 
ramenního kloubu a jejich terapie) je velmi pěkně zpracována. Uvádí tu aktivaci HSSP, centraci 
ramenního kloubu, odstranění funkčních poruch, posilování, pasivní podpory jako taping a ortézy, 
bandáže (s názornými obrázky). 

V kapitole Poranění měkkých struktur ramenního kloubu a jejich terapie studentka uvádí 
konzervativní léčbu, pod kterou není logicky přiřazena léčebná rehabilitace.

Úprava práce: Text abstraktu není zarovnán vpravo. Kapitoly Závěr, Seznam obrázků a 
Seznam zkratek nejsou uvedeny na nové straně. Občas v textu chybí vynechaný řádek před 
nadpisy/kapitolami. V textu i seznamu literatury studentka neuvádí jednotně literární prameny (na str. 
15 chybí ISBN).

Pro větší názornost bych ocenila barevné obrázky v textu, které jsou ale velmi pěkně zvoleny. 
Přehledné tabulky v Efektu terapie. Doporučila bych ale názornější, popř. barevné odlišení zlepšených 
údajů v těchto tabulkách.
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     Mgr. Hana Dušková




