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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Štěpánka Křížková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po polytraumatu pánve s pooperační parézou n.peroneus nejisté etiologie

Cílem je shrnutí teoretických poznatků o polytraumatu pánve a o paréze n.peroneus a zpracování kazuistiky pacienta, s 

pooperační parézou n.peroneus nejisté etiologie, který podstoupil osteosyntézu pánve, z pohledu fyzioterapeuta.

výborně

podpis

Mgr. Štěpánka Křížková

Teoretická část práce je zpracována velmi podrobně, poskytuje mnoho zajímavých informací. V praktické části student 

spolupracuje s pacientem po polytraumatu pánve s periferní parézou n.peroneus. LTV je zaměřena zejména na 

protažení a posílení svalů dolních končetin, především kořenově. Postrádám terapii zaměřenou na posilení oslabených 

svalů pro parézu n.peroneus, metoda sestry Kenny je využívána až od 6.terapeutické jednotky pouze na m.tibialis 

anterior. Během terapie docházelo k postupnému zlepšování stavu pacienta, na které student adekvátně reagoval 

zvyšováním zátěže. U cvičení v závěsu se zátěží postrádám uvedení váhy závaží.  Ve zhodnocení efektu terapie jsou 

přehledné porovnávací tabulky. Nacházím zde několik nevýznamných překlepů a přehození názvu tabulek (str.34). 

Určitě bych uvažovala o pestrejším výběru cviků pro zvýšení kondice a posilování DKK. V některých terapeutických 

jednotkách zcela neodpovídá cíl terapie a návrh terapie, např. 6.terapeutická jednotka, do jakého bodu cíle by byla 

zařazena právě metoda sestry Kenny? Celkově práci hodnotím velmi kladně, dle závěrečného zhodnocení byla 

spolupráce pacienta se studentem velice přínosná.                                              Otázky: Jaké metody na NFp se dají 

dále využít pro posilování DKK. Jaké existují kompenzační pomůcky u parézy n.peroneus. Doplňte, prosím, vyšetření 

pánve aspekcí. Uveďte postup metody sestry Kenny a její indikaci dle svalové síly. 
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