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Mgr. Helena Vomáčková

Lukáš Láncz

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida

Cílem práce je seznámení s problematikou ankylozující spondylitidy. Teoretické znalosti jsou zpracovány v obecné části práce a 

jejich propojení s praxí je popsáno v rámci vypracování kazuistiky pacienta s tímto onemocněním.
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stupeň hodnocení

Stanovené cíle jsou v práci splněny. 

Připomínky a podněty k obsahu textu dokázal student v práci zpracovat.

Práce má logickou stavbu, splňuje nároky bakalářské práce.

V práci jsou je použito limitní množství použitých literárních pramenů - zvláště aktuálních odborných článků.

V práci jsou použity vhodné vyšetřovací i terapeutické metody.

Úprava a členění textu je přehledné, chybí obrazová dokumentace, nedoporučené umístění označení tabulek.

Odpovídající zpracování bakalářské práce.

průměrná nadprůměrná

Ve speciálání čísti práce chybí kapitola : "Metodika práce" a proto žádám studenta o její doplnění.                                         Otázky:                                                                                                                                                                                                                    

Jaká použitá terapeutická technika byla dle Vašeho názoru u pacienta s výše uvedenou diagnózou nejefektivnější?                         

Pokuste se navrhnout nejvhodnější fyzikální terapii pro pacienta, s kterým jste v rámci souvislé odborné praxe pracoval.                                                             

Student při zpracovávání práce postupoval samostatně, během terapií reagoval na aktuální stav pacienta. Na výtky a doporučení 

dokázal během zpracovávání práce zareagovat. Pan Lukáš Láncz prokázal schopnost samostatné práce s pacientem na bakalářské 

úrovni.                                                         
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