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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Miroslava Jalovcová

Cílem práce je shrnutí teoretických poznatků  problematiky traumatologie, zvláště fraktur loketního kloubu, 
vhodných rehabilitačních postupů a použití těchto poznatků ke zpracování kazuistiky péče pacientky s frakturou 
diafýzy ulny 

Simona Baumrtová

42 tabulek, 5 obrázků, 3 fotografie a 5 přílohy
31 (6 cizojazyčných)

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře diafýzy ulny.

72

stupeň hodnocení

Literatura obsahuje z velké části základní učební texty. Studentka použila malý počet zahraničních zdrojů. 

Teoretická část je sepsána úsporně, adekvátně k úzkému tématu zlomenin loketního kloubu, nicméně vlastní obecné 
představení léčby a možných komplikací by mohlo být zpracováno více do detailu 

Tabulky ve vyšetření svým rozsahem a grafickým zpracování ztrácí na přehlednosti

Odpovídá požadavkům kladeným na Bc. práci, pacientka si spojila přítomnost pádu s možnou poruchou stability a 
vyšetřila jak hluboké čití, Rombergovu a Hautantovu zkoušku (kterou uvádí jako Hauntantův test). 

Mgr. Miroslava Jalovcová

str.: 14 "Z fyzioterpautických metod můžeme použít k léčbě pasivní pohyby je udržována normální délka vláken 
měkkých tkání" ...Konzervativní terapie popisuje vhdonost používání analytických reedukačních a posilovacích 
technik a následně se poměrně do detailu věnuje "protahovacím a relaxačním" technikám s horší srozumitelností 
textu a i záměru popsaného. 
Otázka: Pacientce byly vyšetřeny blokády drobných kloubů ruky a loketního kloubu. Jak je možné 
vysvětlit vznik těchto blokád? Jaký efektivní/neefektivní postup fyzioterapeut volí při odstraňování 
blokád? 


