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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Alena Kozáková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou poúrazové mnohočetné postižení měkkých struktur kolenních 
kloublů s následnou rigiditou

Shrnutí teoretických poznatků, provedení studie metodiky ucelené rehabilitace, navržení terapie a monitorování jejího 
průběhu u pacienta s poúrazovým  mnohočetným  postižením měkkých struktur s následnou rigiditou.
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Bc. Práce  je nepřehledná , text je chaoticky členěn na jednotlivých stránkách. Autorka při vyšetření aspekcí  stoje 
nepopisuje postavení hlavy.Vyšetření stoje na dvou vahách neuvádí číselné zatížení. Str. 34,60 vstupní i výstupní KR - 
prosím upřesněte vyšetření v tibiofemorálním kloubu, v talokrurálním kloubu. Uvedené postupy neodpovídají. str. 37 
chybí vyšetření svalové síly na periferii DKK vzhledem k dg .nezbytné.V cílech  jednotlivých terapií chybí terapie m. 
quadriceps, autorka stále léčí pouze m. vastus medialis. Zdůvodněte, proč jste nepoužívala v terapeutických 
jednotkách komplexní metodu PNF, oponent má pocit, že u této dg. je tato metoda velmi vhoná. Stejně i použití 
analytických metod na posilování mm. gluteí chybí zcela.Jako zcela zásadní oponent považuje : Cíle práce popisují  
provedení studie metodiky ucelené rehabilitace - v práci nacházím pouze kapitoly léčebné rehabilitace. Další zásadní 
nedostatek je popis terapie převážně  jednoho kolenního kloubu, ale název práce popisuje problematiku obou 
DKK.Doplňující otázka : jsou možné  neurologické komplikace při poranění kolenního kloubu.
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