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Kazuistika fyzioterapeutické péče o nevidomého pacienta s diagnózou stav po stehenní amputaci levé dolní končetiny 

Bakalářská práce Anny Hlaváčkové je pojata jako případová studie. Cílem práce je vypracovat kazuistiku 

fyzioterapeutické péče pacienta s danou diagnózou. Pacienta studentka zvolila na základě nevšednosti jeho přidružené 

diagnózy. Paciet byl totiž nevidomý. V teoretické části je cílem popis anatomie, kineziologie a problematiky nejen 

amputací dolní končetiny ale i slepoty. Ve speciální části si klade za cíl popsat práci fyzioterapeuta s daným pacientem 

a zhodnotit efekt léčby.

61 stran

celkem 31, z toho 10 cizojazyčných, 21 českých

12 tabulek, 8 obrázků, 5 příloh 

stupeň hodnocení

Práce je pojata jako kazuistika. Teoretická část popisuje i nevšední techniky (např: zrcadlová terapie str.29), což může 

být pro čtenáře přínosné a pro klinickou praxi inspirativní.

Zvolená metodika je dostačující pro účely bakalářské práce. Studentka používá adekvátních metod a 

fyzioterapeutických postupů, dobře se vypořádala i se slepotou pacienta.

V textu je literatura správně citována avšak citované zdroje, jsou převážně českého původu. Na str.15 není 

chronologické pořadí citací.

Cíle práce byly zcela naplněny.Studentka si vhodně zvolila zajímavého pacienta pro svou kazuistiku, danou 

problematiku vhodně charakterizovala a následně uvedla záznam práce s pacientem.

Formálně má práce všechny náležitosti.

Texty a tabulky jsou plně přehledné. Jen zkratka TMT techniky měkkých tkání je používána již v návrhu terapie, 

vysvětlena je až u popisu terapie. V seznamu zkratek není vysvětleno VP.

Teoretická část je kvalitně zpracována, pojednává o problematice amputací, včetně protézování, navíc je 

charakterizována i problematika slepoty a rehabilitace u nevidomých. Teoretická část představuje třetinu práce (22 

stran).

Text je bez pravopisných chyb. Občasně se vyskytují překlepy (posteriori - posterior, az do 120° - až), práce je jasná, 

stručná, výstižná a navíc se dobře čte!

Vysvětlete pojem opacita rohovky (str.22). Seznamte nás se zrcadlovou terapií (str. 29), kde je využívána - u kterých 

diagnóz? Co bylo pro Vás jako terapeuta nejobtížnější v práci s pacientem? A naopak co bylo pro pacienta nejobtížnější 

v rámci vaší terapie - Jaké limity jste zjistila u pacienta i u sebe?
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