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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Bc. Eva Hankovcová

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikalgie

v obecné části objasnit problematiku bolesti krční páteře a možnosti rehabilitace, ve speciální části prezentovat 
kazuistiku fyzioterapeutické péče pacientky s bolestmi krční páteře a částečně paretickou pravou horní končetinou
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1) V praktické části tvrdíte, že příčinou bolesti krční páteře s projekcí do pravé horní  končetiny je operace prasklého 
aneurysmatu a následná dlouhodobá hospitalizace. Jaké jsou příčiny bolestí C páteře s iritací do HK?
2) Bolest je nedostatečně popsaná ("bolesti v oblasti krční páteře, které následně způsobovaly bolest v pravé horní 
končetině") - chybí přesná lokalizace, intenzita, charakter, faktory ovlivňující bolest... Úplně chybí závěrečné 
zhodnocení , není jasné, zda pacientka měla při propuštění bolest (je to podstatné, vzhledem k tomu, že kvůli ní byla 
hospitalizovaná).
3) Upřesněte terapii PNF: "flekční a extenční vzorec 2. diagonály na PHK posilovací technikou opakované kontrakce a 
relaxační technikou kontrakce-relaxace". Které svaly a v jakém vzorci jste posiloval a které relaxoval?
4) Proč jste se nesnažil zlepšit dynamickou stabilizaci C páteře? U krční páteře jste používal pouze měkké techniky, 
mobilizace, trakce, nepokusil se ovlivnit patologické pohybové stereotypy.
5) Proč jste pacientku needukoval ve škole zad?
6) Anamnéza je neúplná, paní je sice v invalidním důchodu, ale doma určitě něco dělá, má nějaké koníčky, preferuje 
určitou polohu při spánku, některou horní končetinu má dominantní... To vše také může mít vliv na její obtíže. 
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