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Shrnutí teoretických znalostí týkajících se problematicky cervikobrachiálního syndromu a následně jejich 

využití v praxi při práci s pacientem s touto diagnózou.

Bc. Barbora Pyšková

10 tabulek, 1 graf, 4 přílohy

42, z toho cizojazyčných 6

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom

96

stupeň hodnocení

Stavba, úprava i citace této bakalářské práce odpovídají daným normám. Obecná část shrnuje poznatky 

týkající se CB syndromu. Je zpracovaná srozumitelně a přehledně. Všechny kapitoly odpovídají danému 

tématu. Ve speciální části studentka popisuje kazuistiku pacienta s totuto diagnózou. Zde ukazuje, že dané 

problematice rozumí a že teoretické znalosti umí velmi dobře využít v praxi. Na zakládě pečlivého vyšetření 

a stanovení krátkodobého fyzioterapeutického plánu popisuje 8 cvičebních jednotek. Vhodně volené 

fyzioterapeutické postupy vedly ke zlepšení zdravotního stavu pacienta, což velmi pěkně shrnuje kapitola 

Zhodnocení efektu terapie. Otázky: Doporučila byste Vašemu pacientovi v rámci kompenzace 

jednostranného přetěžování cviky na velkém míči? Pokud ano, uveďte jaké. Při terapiích jste pro relaxaci 

šíjových svalů využívala metodu PNF. Popište výchozí polohu a pohybové komponenty pro flexi hlavy s 

rotací vlevo.

výborně


