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Cíl práce:
Cílem práce bylo teoreticky se seznámit a osvojit si odborné znalosti týkající se zlomeniny distálního radia a
vypracování kasuistiky pacientky s touto diagnózou.
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Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a speciální. V teoretické části se autor věnuje anatomii ruky,
definici, dělení a terapii zlomenin předloktí a ruky, rehabilitaci. V speciální části je zpracována kasuistika
pacienky s frakturou distální části radia. V práci je mnoho gramatických chyb a překlepů, chybí předložky ( např.
str.16 hypotheranru, str.22…při zprávném hojení.. str.25 manipulace??? měkkých tkání, str. 27..pacient kalde..
na kžadou terapii.., str. 55 snaha o odstranění zbylých ??? a mnoho dalších. V metodice bych spíše popsala
posilování PHK pomocí therabandu v diagonálách, ne přímo PNF dle Kabata - str. 59. Tabulky č. 8,9,10,11,12 ve
výstupním KR bych doporučila použít v kapitole efekt terapie a více upřesnit výstupní KR. Otázky: 1. Co je to
zkratka bnp – na str.41.,42,71? 2. Zhodnotil jste rozsah pohybu v ramenních kloubech str.37 F 150-0-0.
Jaký je fyziologický rozsah v ramenních kloubech?
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