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Předložená bakalářská práce na téma „Kazuistika fyzioterapeutické 
péče o pacienta diagnózou jednostranné nadkolenní amputace“ je 
zpracována na 76 stranách textu, za použití 25 citovaných zdrojů, jak 
tuzemských tak cizojazyčných a je doplněna třemi přílohami.

Studentka člení práci v souladu s požadavky, které jsou na bakalářské 
práce studia fyzioterapie kladeny do dvou základních oddílů. V první 
teoretické části zpracovává témata se vztahem k amputacím, 
ortopedické protetice a věnuje se rehabilitaci po amputacích na dolní 
končetině. Tato část je jak rozsahem, tak obsahem zpracována dobře,
vzhledem ke kazuistice, která je podaná v části speciální. K této části 
práce nemám žádných připomínek.

Speciální část je uvedena stručně popsanou metodikou práce a dále 
zahrnuje stěžejní část celé bakalářské práce, a to je kazuistika 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 deset terapeutických 
jednotek, jejichž efekt zhodnotila po provedení výstupního 
kineziologického vyšetření. Aplikované postupy jak diagnostické tak 
terapeutické, které studentka v praxi použila, jsou vyhovující.

Studentka zařazuje také kapitolu diskuse, která i na bakalářskou práci je 
zpracována velmi dobře a jenom zvyšuje úroveň celé práce.

Po formální stránce a rovněž tak k přístupu studentky během 
zpracovávání práce nemám žádných připomínek. Naopak je nutné 
ohodnotit dobrý jazyk, absenci překlepů a pěknou úpravu celé práce.



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 Lenky Šimkové k obhajobě a 
navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby s tím, že návrh mého 
hodnocení je stupněm výborně.

Dotaz pro obhajobu: 
Pohovořte o zkušenostech mezioborové spolupráce – fyzioterapeut a 
ortotik-protetik, a to jak na základě vlastních zkušeností, tak vzhledem k 
„ideálnímu stavu“ který by měl být v praxi.
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