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Mgr. Helena Vomáčková

Klára Ovsíková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnósou cévní mozková příhoda

Cílem obecné části práce je popis charakteristiky onemocnění, jeho etiopatogeneze, diagnostiky, prevence, incidence a léčby a 

možností vhodných fyzioterapeutických postupů, které jsou vázané na diagnózu - cévní mozková příhoda. Speciální část popisuje 

kazuistiku pacientky, která prodělala ischemickou cévní mozkovou příhodu.

95

28

českých pramenů / cizojazyčných pramenů

ostatní

stupeň hodnocení

Cíle práce splněny. 

Studentka pracovala velmi samostatně, všechny připomínky a podněty ke zpracování dokázala v práci kvalitně zpracovat.

Práce má logickou stavbu, splňuje nároky bakalářské práce.

podpis vedoucího práce

V práci jsou použity vhodné vyšetřovací i terapeutické metody.

Úprava a členění textu je přehledné, k dokreslení popisu diagnózy jsou použity vhodné obrázky.

Velmi dobrá.

průměrná nadprůměrná

 Teoretická část práce je podrobně zpracována, využívá aktuálních poznatků čerpaných periodik. Dále pozitivně hodnotím i zvážení 

a vyhodnocení vyšetření samostatnosti a nezávislosti (FIM, Barthel index, Berg Balance Scale - str. 56-57), bohužel u těchto testů 

není v  textu dohledatelná reference. Studentka svou práci zpracovala samostatně, na všechny výtky a doporučení dokázala během 

zpracovávání práce zareagovat. Slečna Klára Ovsíková jednoznačně prokázala schopnost samostatné práce na bakalářské úrovni.
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