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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou stav po fraktuře distálního radia
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stupeň hodnocení

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Lenka Satrapová

Cílem obecné části práce bylo teoreticky se seznámit a prostudovat odborné zdroje týkající se zlomeniny 

distálního radia, výskytu poranění, jeho léčbou a fyzioterapeutickými metodami a postupy. Ve speciální části 

bylo mým cílem zpracování kazuistiky pacientky s touto diagnózou, aplikace teoretických znalostí

fyzioterapeutických metod do praxe a sledování průběhu léčby.

.

Lucie Prokešová

Mgr. Lenka Satrapová

1) Jaké prostředky byste využila pro ovlivnění stále přetrvávajícího otoku? (např. fyzikální terapie)

2) Jakou formu autoterapie byste pro pacientku zvolila vzhledem k přetrvávající hypestezii v oblasti ruky?

výborně

20 tabulek, 9 obrázků a 4 přílohy

nižší počet cizojazyčných zdrojů 

kladně hodnotím kapitoly o  zlomeninách distálního radia a možných komplikacích tohoto úrazu   

celkově velmi hezká úprava práce a vhodně zvolené obrázky  

fotografie na str. 64 nesprávně označená jako obrázek č. 9, což však neubírá na kvalitě práce 

odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, kladně hodnotím pravidelné zhodnocení efektu 

terapie a vhodnou kombinaci různých metod v terapii, zejména pak cílený nácvik jemné motoriky a úchopů 

vzhledem k profesi pacientky 


