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Předložená bakalářská práce na téma „Kazuistika fyzioterapeutické 
péče o pacienta diagnózou cévní mozková příhoda a totální 
endoprotéza kyčelního kloubu“ je zpracována na 75 stranách textu, za 
použití 27 citovaných zdrojů, jak tuzemských tak cizojazyčných a je 
doplněna sedmi přílohami.

Studentka použila klasické členění práce, které je v souladu s 
požadavky, jež jsou na bakalářské práce studia fyzioterapie kladeny. Po 
úvodní kapitole zařazuje obecnou část, kde zpracovává teoretické 
poznatky k cévní mozkové příhodě a věnuje se zde především 
rehabilitaci; dále zpracovává teoretické poznatky k totální náhradě 
kyčelního kloubu, kde rovněž hlavní místo zaujímají rehabilitační 
postupy. Vhodně řadí i kapitolu o zlomeninách krčku stehenní kosti jako 
běžné komplikaci cévní mozkové příhody. Obecná část je zpracována
jak rozsahem, tak obsahem vyhovujícím způsobem, a to především
vzhledem ke kazuistice, která je podaná v části speciální. Zpracováním 
této části studentka prokázala, že je schopna dobré práce s literárními 
zdroji.

Speciální část, která je uvedena stručnou metodikou práce, obsahuje 
kazuistiku pacienta, se kterým studentka pracovala v rámci své souvislé 
praxe v klinickém zařízení. Studentka u pacienta provedla vstupní 
kineziologické vyšetření s následným stanovením cílů terapie. Po té 
odvedla sedm terapeutických jednotek, jejichž efekt zhodnotila po 
provedení výstupního kineziologického vyšetření. Aplikované postupy jak 
diagnostické tak terapeutické, které studentka v praxi použila, jsou 
vyhovující a jsou popsány detailně v záznamech každé jednotky. 



Studentka rovněž upozorňuje na ergoterapeutické jednotky, které práci 
s pacientem doplňovaly. 

Formální úprava práce je vyhovující všem požadavkům, kladeným na 
bakalářské práce, překlepy nenalézám. Ke spolupráci a přístupu 
studentky během zpracovávání práce nemám žádných připomínek, 
oceňuji její samostatnost. 

Závěr:
Předložená bakalářská práce plně vyhovuje požadavkům, které jsou na
bakalářské práce řešené na UK FTVS kladeny. Doporučuji proto komisi 
pro SZZK přijmout bakalářskou práci Aleny Čechové k obhajobě a 
navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby s tím, že návrh mého 
hodnocení je stupněm výborně.

Dotaz pro obhajobu: 
Na straně 70 uvádíte - cituji „Ovšem, vzhledem k tomu, že iCMP pacient 
prodělal již před rokem, nemohli jsme očekávat změny“. Prosím o 
vysvětlení tohoto výroku. Současně si dovoluji ne zcela souhlasit, 
protože i po roce lze dosáhnout určitých zlepšení, otázkou samozřejmě 
je jejich míra.
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