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Cíl práce:     

Z dostupné literatury formou rešerše shrnout poznatky týkající se CMP a vypracovat kazuistiku pacienta s touto 

diagnózou, navrhnout terapeutický plán a popsat průběh léčby. 

     

1. Rozsah:    

* stran textu 81  

* literárních pramenů (cizojazyčných) 27, z toho 8 cizojazyčných  

* tabulky, grafy, přílohy 21 tabulek  

      

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné  

* teoretické znalosti x      

   

* vstupní údaje a jejich zpracování   x    

   

* použité metody   x    

         

     

 stupeň hodnocení 

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce     X   

komentář   

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 
tématu     X   

      

logická stavba práce     X   

  

práce s literaturou včetně citací       

  

adekvátnost použitých metod    X    

    

úprava práce (text, grafy, tabulky)  X      

  

stylistická úroveň   x     

    

     

4. Využitelnost výsledků práce v 
praxi: průměrná     

  



     

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:   

Předložená bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a speciální. V teoretické části se 

autor věnuje klinice onemocnění cévních mozkových příhod,  diagnostikou a její terapií. V speciální 

části je zpracována 1 kazuistika.  

Otázky:  Na str. 24 popisujete polohování, doplňte, jak by mělo vypadat polohování v poloze sed.    

Str. 25 Součástí péče o nemocného je nejen Vojtova reflexní lokomoce, ale také koncept dle Bobatha. 

Proč zde není uveden. Str. 23 Uveďte jaké prvky z FT používáme při logopedii, tak jak je v práci 

uvedeno. Str. 38 – vysvětlete termín symetrická pánev. Str. 51 není uvedeno vyšetření spasticity, 

vyšetření v oblasti loketních kloubů je nedostatečné. Str. 53 popište o jaký typ hypertonu se jedná u   

m. trapezius horní část. Na straně 62 provádíte techniku PIR, s jakým efektem. Popište vhodné 

techniky pro ovlivnění spasticity u Vašeho klienta.  Vysvětlete význam PNF  I. Dg. Cvičební jednotky 

4,5,6,7,8 jsou prakticky totožné.  Práci jsem neměla možnost ovlivnit, neboť jsem byla seznámena až 

s finální verzí. 
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