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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po akutní cévní mozkové příhodě

Oficiální potvrzení schopnosti kvalitní práce s pacientem po cévní mozkové příhodě. Získání potřebných 

teoretických informací o dané problematice a praktické využití svých fyzioterapeutických dovedností.

Viz. níže.
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41 (12 cizojazyčných)

10 obrázků, 31 tabulek, 5 příloh

stupeň hodnocení

Na více místech v textu chybí tečky na konci vět nebo závorky. Zkratka vsv na s. 79 chybí v seznamu zkratek. 

Text obecné části práce je členěný mnoha různými způsoby a je tak méně přehledný.

N edostatečný počet zahraničních literárních zdrojů. 

Nestandardní číslování jednotlivých stran v příloze. Většinou nevhodně rozdělené tabulky, zejména na s. 49 tab.č. 

8. Na s. 90 obr.č. 8 umístěn v textu, nikoliv v příloze. Na s. 94 a 95 jsou grafy označeny jako obrázky 

č. 9 a 10. V textu chybí odkazy na tabulky, kromě tab.č. 28 a 29. 

Na s. 62 chybně popsaná technika PNF  pro pánev.

Na s. 98 v tab. 30 nejspíš chybně popsány výsledky pro levý kyčelní kloub ve frontální rovině.

V obecné části jsou jen velmi skromně popsány jednotlivé techniky používáné během terapie. 

Viz. níže.
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V zápisu vyšetření a provedené terapie je stále mnoho chyb a nepřesností. 

Výsledek vyšetření hlavových nervů na s. 49 a 87 je v rozporu s výsledky vyšetření rovnováhy na s. 42 a 80.

Na s. 59, 60, 65 a 66 je pro velké zkrácení svalu jako cíl terapie uvedena relaxace nebo uvolnění 

a následně je pak navržen a proveden strečink.

Vzhledem k popsaným obtížím pacientky pak opět shledávám jako nedostatečné cílené vyšetření bolestivého 

ramene, kde postrádám zejména vyšetření lopatky, a v souvislosti s tím pak i terapii v téže oblasti hodnotím jako 

nekomplexní. Chybí také vyšetření rotací levého ramenního kloubu. 

Popis metody PNF ve speciální části opět nezahrnuje použité techniky. Není tedy jasné, zda byly používány 

i vzorce podporující spasticitu.

Autoterapie je příliš monotonní. V průběhu 18 terapeutických jednotek se prakticky nemění.

Na s. 66, 69 a 75 jsou nedostatečně popsány výsledky terapie.

Můžete popsat postup prováděné exteroceptivní stimulace a aproximace centrovaných kloubů?

Byla u paní prováděna speciálně stimulace z levé strany, např. přístup zleva, noční stolek vlevo apod.?

dobře
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