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Práce je pěkně zpracována, čtivá. Je z ní patrné zaujetí studenta při výběru terapeutických metod pro docílení co 

největšího efektu terapie. Líbí se mi adekvátní využití metod zejména PNF, SMS a Redcord se zaměřením na nácvik 

stability, koordinace a rytmizace pohybu. Vhodné je využití i nízkých poloh při nácviku rovnováhy. Nezapomíná ani na 

terapii funkčních poruch pohybového systému. Zároveň citlivě navyšuje obtížnost dle možností pacienta. Zajímavé je 

propojení přístupů Australské školy a DNS při aktivaci HSSP, kombinaci student vysvětluje ve výsledku terapie této 

terapeutické jednotky (str.50). Je patrné, že student nabírá zkušenosti a snaží se zorientovat v nabízených přístupech.  

Oceňuji provedení MMSE. Celkově práci hodnotím jako velmi kvalitní, přesto mám k práci několik připomínek. V práci 

nenacházím ani orientační vyšetření svalové síly, pouze informaci o symetrické akrální síle str.38,63, což ovšem vyvrací  

na str.43 informace o oslabení abdukce a addukce prstů ruky vlevo. Dle jiných vyšetření (Mingazziniho příznak, 

pohyb.stereotypy atd.) lze  usoudit, že svalová síla končetin i trupu je vyhovující, bez výrazného oslabení. U 

pyram.jevů zánikových došlo k záměně Hanzalova příznaku a  Ruseckého příznaku.  Překvapující je menší rozsah 

pohybu v kyčlích a změny délky končetin mezi vstupním a výstupním vyšetření.                                                            

Otázky:   Popište průběh celého dne terapie u tohoto pacienta a čas trvání jednotlivých terapeutických jednotek.  

Doplňte, prosím, orientačně svalovou sílu končetin.  Doplňte dominantní končetiny.
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou léze cerebela po mozkové hypoxii

Cílem je získání a zpracování teoretických informací o mozečkové ischemii a vypracování kazuistiky u pacienta s 

mozečkovou hypoxií po srdeční zástavě


