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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Štěpánka Křížková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktura trimalleolaris

Cílem práce je seznámit se jak v praktickém tak  teoretickém rozsahu s problematikou stavu po oboustranné zlomenině 
kotníku.  
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výborně

Obecná část vystihuje vybrané téma, obsahuje všechny nezbytné podklady, avšak v některých bodech se teoretický 
základ liší od využitých postupů v praktické části (např. lékařské ošetření, termoterapie, SMS a další), což budí dojem 
nesourodosti, ale na kvalitě práce to neubírá. Vzhledem k popisu stoje aspekcí, bych očekávala jiné výsledky vyšetření 
např. u zkrácených svalů a zároveň podrobnější vyšetření týkající se osového orgánu. Otázkou také zůstává, proč 
pacientka drží HKK neustále v semiflekčním postavení a omezení rozsahu pohybu u palce zdravé nohy. Nepochopený 
je pro mě cvik na str.56, LTV analyticky.  Informativně mě také zajímá, zda víte důvod předpisu podpažních berlí. S 
tím souvisí i informace v NO, kde chybí zmíňka, že od 4.12. je možný nášlap do bolesti viz. příloha č.3 - lékařská 
zpráva.                                                                                                                                                                    
Celkově práce stanovený cíl splnila a zároveň studentka prokázala schopnost efektivního využití fyzioterapeutických 
postupů v praxi.                                                                                                                                              Objasněte, prosím, využití  termoterapie u poúrazových stavů.                                                                               Stručně popište rozdílnost mezi SMS dle Freemana a SMS dle Jandy a Vávrové.                                            




