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velmi erudovaně zpracovaná teorie, kvalitní rešeršní práce v oblasti poranění hlezenního kloubu i funkční 

přístup při zpracování teoretických východisek.

odpovídá požadavkům kladeným na Bc. práci, oeňuji preciznost ve vyšetřovacích i léčebných postupech.

Mgr. Michaela Stupková

občasné využití neformálního projevu: "….strká do pacienta…"                                                            

Velmi oceňuji flexibilní přístup při komplikacích vzniklých v průběhu terapie a schopnost aktuálně změnit 

daný léčebný plán.                                                                                                                         

Otázky: Byla, dle vašeho názoru, vzniklá komplikace neurologického původu nebo se jednalo o "pouhou" 

inhibici oslabených svalů? zZjakých důvodů by mohlo dojít k takové inhibici?           

výborně

cíle práce byly splněny bez výhrad

velmi samostatný a zodpovědný přístup v praktické oblasti i při zpracování dat

ucelené pojetí práce včetně logických výstupů

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Michaela Stupková

Cílem práce je teoretické seznámení se s tématem, shrnutí poznatků o problematice ucelené rehabilitace u 

pacientů po distorzi hlezenního kloubu apřevedení těchto poznatků do praxe. Naučit se vést pravidelnou 

terapii na základě předem vytvořeného krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu a zpracovat 

kazuistiku pacienta s touto diagnózou.

Mgr. Eliška Křížová

23 bulek, 4 obrázky a 2 přílohy
43 (19 cizojazyčných)

Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta po distorzi hlezenního kloubu

66

stupeň hodnocení


