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Předložená práce na téma „Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci totální 
endoprotézy pravého kolenního kloubu“ je zpracovaná na 84 stranách textu za použití 41 
literárních zdrojů a je doplněna pěti přílohami.

Studentka práci v souladu s požadavky na bakalářské práce studijního oboru fyzioterapie člení 
na 2 základní oddíly. V prvním – nazvaném „Obecná část“ se věnuje anatomii kolenního 
kloubu, kineziologii, osteoartróze, konzervativní terapii a operační terapii u totálních náhrad, 
popisuje rehabilitační postupy před a po operaci se vztahem k totální náhradě kolenního 
kloubu. Ve speciální části předkládá kasuistiku pacientky, se kterou během souvislé praxe 
pracovala. Popisuje vstupní kineziologické vyšetření včetně jeho závěru a návrhu terapie, 
jakož i jejího provádění. Po ukončené terapii provedla výstupní kineziologické vyšetření, 
které dále popisuje. V práci je rovněž uvedeno zhodnocení efektu terapie a závěr celé práce.

Studentka pracovala při realizaci velmi samostatně, konzultovala až při finálních úpravách 
celé bakalářské práce. Práce je psána systematicky, dokumentuje, že studentka je schopna 
získané vědomosti a dovednosti uplatnit v praxi a rovněž poukazuje na skutečnost, že je 
schopna pracovat s odbornými texty.

Práci je však nutné vytknout výskyt překlepů na některých místech (jako např. s. 62 externuj 
místo extenduj), dále po formální stránce - nezařazení mezer mezi slovy za čárkou (např. s 54, 
60 a na mnoha dalších místech). Při zpracování vlastní kasuistiky je na škodu příliš heslovitý 
popis prováděné terapie.

Závěr:
I přes výše uvedené nedostatky práce splňuje základní požadavky, které jsou na bakalářské 
práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout práci Moniky Bačikové 
k obhajobě a hodnocení doporučuji dle průběhu obhajoby s tím, že mé hodnocení je stupeň 
velmi dobře.

Dotaz pro obhajobu: Který z postupů, který jste aplikovala v terapii považujete za nejvíce 
efektivní u vaší pacientky
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