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stupeň hodnocení

Bakalářská práce obsahuje část obecnou a část speciální. Práce je velmi přehledná. Úprava práce i citace 
odpovídají daným normám. Obecná část je psaná formou rešerše a po obsahové stránce  je velmi kvalitní. 
Stručně, ale výstižně popisuje anatomii bérce a nohy, kineziologii nohy a biomechaniku chůze, které jsou 
vhodně doplněny obrázky. Dále se věnuje traumatologii  a obecně popisuje fyzioterapeutické postupy a 
metody, kterých se u této diagnózy nejčastěji využívá a které se dále individuálně kombinují a volí dle 
aktuálního stavu daného pacienta. Speciální část je věnována kazuistice pacienta s diagnózou fraktura 
trimalleolaris. Zde studentka na základě podrobného vyšetření stanovila krátkodobý a dlouhodobý 
fyzioterapeutický plán. Následuje popis osmi terapeutických jednotek, které ukazují, že studentka dané 
problematice rozumí. Adekvátně volenými fyzioterapeutickými postupy pozitivně ovlivnila stav pacientky. 
Neobnovovala pouze fyziologickou rovnováhu hlezenního kloubu jako takového, ale ovlivňovala dolní 
končetinu jako celek, který dále souvisí s různými pohybovými stereotypy. Tuto bakalářskou práci hodnotím 
jako výbornou.

výborně

24 tabulek, 4 obrázky, 6 příloh
37, z toho cizojazyčných 14

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktura trimalleolaris
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Seznámit se jak v praktickém tak teoretickém rozsahu s problematikou stavu po oboustranné zlomenině 
kotníku.

Martina Jeremenko


