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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou progresivní systémová sklerodermie

Cílem práce je zpracování diagnózy autoimunitního revmatického onemocnění systémová sklerodermie. Teoretické znalosti jsou 

zpracovány v obecné části práce a jejich propojení s praxí je popsáno v rámci vypracování kazuistiky pacientky s tímto 

onemocněním.

V práci bylo použito velké množství výchozí literatury včetně aktuálních cizojazyčných pramenů.

117

50

českých pramenů / cizojazyčných pramenů

ostatní

stupeň hodnocení

Stanovené cíle jsou v práci splněny. 

Studentka pracovala velmi samostatně, všechny připomínky a podněty k obsahu textu 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.

Velmi dobrá.

průměrná nadprůměrná

V práci hodnotím poměrně výrazný vliv terapie na aktuální stav pacientky. Současně pozitivně hodnotím pravidelné sledování 

funkčních schopností pacienta - chůze, hodnocení Borgova skóre a subjektivního vnímání potíží. Studentka svou práci zpracovala 

pečlivě a samostatně, použila velké množství cizojazyčné literatury. Na všechny výtky a doporučení dokázala během zpracovávání 

práce zareagovat. Jana Martiňáková prokázala schopnost samostatné práce na bakalářské úrovni.
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